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 مولعلل ىمالسإلا ليصأتلا نع لصفم ثيدح لاحلا ةعيبطب ةلاجعلا هله عستت ال
 ثيدحلا جاتحيو « ةفلتخم تاصصخت لمشي بعشتم عسأو عوضوملاف ‹ةيعامتج الا

 ىف نوصوغيو ءاهقئاقدب نوملي ۔نيصصختم وأ _ صصختم ىلإ اهنم ئأ یف لصفملا
 لك ىف دصرلا اياوز فالتحخاو رظنلا تالاجم ددعت عم . .اهيفاوح نولجيو ءاهقامعأ
 . مولعلا هذه نم ملع

 ‹ هتيمهأب هتاذ تقوا ىف رعشآ ؛ريٹکب اذه نم طسبآ !رمآ ةلاجعلا هذه نم تدرأ امنإ

 . هئأشب مامتهالاو ءهيلإ رظنلا هيجوت ةيمهأو

 دوصقملا ام ؟وه ام :(ىمالسإلا ليصأتلا» نع ةعيرس ةركف ضرعأ نأ الوأ تدرأ

 ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا لب ‹ةيركفلاو ةيفاقثلا انتا ةبسنلاب هترورصض ام ؟هب
 الك نأ ةلهو لوأل ادب نإو ء ىتاي او ىسفنلا نايكلا ىف ةلخادتم رومأ اهلكو «كلذك
 . هيف ثحبلإ قرط فالتخاو ء هصصخت ببسب رحآلا نع لصقنم اهلم

 ليصأتلا ىف هيلإ جاتحن ىذلا جهنملا نع ةماع ةركف ضرعأ نأ كلذ دعب تدرأ مث

 نع اهضعب زيغو ءاهصصخت نم مغرلا ىلع ۔اهعمجي ىتلا «مولعلا هذهل ىمالسإلا
 ام ؟ناسنإلأ ام :انددح اذإف . «ناسلإللا ىه ةكرعشم ةدعأق وأ « كرتشم طبار _ضعب

 انددح دقف ؟هتايح مكحت یتلا ننسلا ام ؟هدوجو ةياغ ام ؟هتاقاط دودح ام ؟هنیوکت
 . اهنع عرفتو اعيمج مولعلا هذه اهدنع ىقتلت ىتلا ةكرتشملا ةدعاقلا

 هذه نم الك نأ ۔انايحأ ىملعلا رورغلا وأ  قيقدلا صصختلا اديلإ ىحوي ام اريثكو
 « عقاولا هبلكي مهو وهو .زيمتلا مام هريغ نع زيمتم «هتاذب لقتسم ملاع مولعلا
 هذه نم ملع لك اهميقي ىلإ ةفيثكلا ناردحلا اهبجحت ال ىتلإ « ةلماشلا ةرظنلإ هيذكتو

 كرتشملا قلطنملاو « اعيمج اهنيب طبرت ىتلا ةكرتشملا رصانعلا ةيؤر نع «هسفن لوح مولعلا



 ءانثأ ىف هزازجأ ككفتت ال ىذلا طبارعملا ىئاسلإلا نايكلا وهو « هلع ردصت ىذلا
 ناولأو ءهتامامتهأو «ءهتاهاجتا تفلتحخإ نزو «ضعب نع اهضعب لصق الو «هتكرح

 .اهتياهن ىلإ اهثدب نم اهلك هتایح رادم ىلع یرخأو ةظح نیب ام «هطاشن
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 ءاوجأ لظ ىف ايروأ ىف تلصأتو تغ دق ةيعامتجالا مولعلا نأ نايبلا نع ىنغو
 وأ «ملعلاو ةسينكلا نيب عارصلا ءاوجآ ىهو ءاههيجوت ىف ترث « ةنيعم ةيركفو ةيسفن

 ءاهيلع ةحضاولا هتامصب فّلح دق عارصلا اذه نآو «ةماع ةفصب ةايح لاو نيدلا نيب
 وأ هب لاصتالا نم ةلصنتم «هنع ةدعتبم ليلقلا ىف وأ ‹ نيدلل ةيداعم امإ تأشنف

 ىذڈلا «ىملعلا جهنملإ» وه كانه سانلا سح ىف ألح حبصآ مث .هيحر نم دادمتسألا

 ءركفلا ىف اللح هل ةفلاخم ىأ ربععت ىذلاو «ةيملعلا ثوحبلا هيلع ريست نإ بجي
 !!ىملعلا ثحيلل اداسفإو «ةيعوضوملاا و (ةيملعلا حورلل» اضقنو

 فكلذك اهريغو ۔ ةيعامتجالا مولعلل هلوانت ىف برغلا هفقب ىدذلا فقوملا الهو
 ىلاعفنا ىئادجو فقوم وه املإ !ملعلا بوث سبلأ نإو « هتقيقح ىف ايملع افقوم سيل
 ةليصحلأ# ىلع ريطخلأ هربثأت هلو ‹ مهتايح ىرجم ىف ةنماكلا هبابسأ هل < ةشيقمسا ىف

 ءدهج نم اهتسارد ىف لذب ام مغرلا ىلع ءمولعلا هذه ىف برغلا اهجدنأ ىتلا ؟ةيملعلا

 ةيملع طباوض» عضو ةلواحم نم مغرلا ىلعو «تاودأ نم اهتسارد ىف ثدحتسا امو

 هلوانت ىف ءةيعوضوملا ةقدلاو «ىملعلا درجتلا هسفن ىق مهوتي ىبرغلا ملاعلا نإ
 ريخب وآ ىعزب۔رثؤت ؛ةقبسم تاررقم ةحاسلا لحد دق هنآ ىلإ هبدتي الو «مولعلا هذهل
 كلت . .هثحب نمأهصلختسي ىتلأ جئاشلا ىفو «؛ عوضوملل هلوانت ةقيرط ىف ۔ ىعو

 !ثحبلا قاطن نم الماك اداعبإ هنم ىحوتسي ام لكو نيدلا داعبإ بوجو ىه تاررقلا
 هضرفت ىذلإ بجاولا وه « هيلع رارصإلاو «قبسملا ضقوملا اذه هذاختا نأ روصتي هتإ لب
 فقوتم ءاهتيقادصمو «ةصلختسملا جئاتلا ةقد ىدم نأو «ىملعلا ثحبلا ةعيبط هيلع
 !۲سدقملا# بجاولا اذه ءادآ ىف هصالخإ ىدم ىلع

 كلذ ىلع لام حضوأر ءهنع لصتتملا ؛نيدلل ىداعملا جونا اذيب رثأتلا نم ةتحبلا مولعلا ةسارد لخت مل (1)
 | !ىملعلا ثحبلاب قيلألا ره اذه نآب معرلاو !هللا نم الدب ةعيبطلل ريبدتلاو قلشلإ ةبسن



 !قرتفي نأ بجي و « مهقيرط نع ائقيرط قرتفي تاذلاب انهو
 بفورظ یھ ء نيدلاو ملعلا نيب ماصفنالا تجتناو ابرو اهب ترم ىتلا فورظلا نإ

 ىه فورظلا كلت اهتأشنأ ىتلا ريياعملاو ؛ةيلاع ًافورظ تسيلو ءاهدحو ابروأب ةصاح
 رییاعم تسيل .موزللا ةفص الو «مومعلا ةفص اهل سيل «ةصاحخ ةيالحم ريياعس كلذك

 رضاحلا حاجدلا ءاشنآ ىذلا رورخلأ عفادب ءاهروصتت نأ ابروأل ولحي امك ٤ةيناسنإ#

 اهل عضخت نأ بجي هريياعم نأو !ملاعلا وه برغلا نأ مهوتي هلعج ىذلا برغلل
 دأقنيو ءهفقوم لادعي نأ ىعبنپ ىذلأ یطخملا وهف اهنع فلتحخإ نم نأو «ةفاك ةيرشبلا
 !(حيحصلا رايعلا» ىلإ

 تسيل «ةصأخل ا هربيأعم هل تآشنأو «برغلا اهب رم ىتلأ فورظلا نإ لوقنف نحن امأ
 راهدزاو «مالسساإإلا راهدزإ ةرتف ىف ءاوسس ؛مالسإلا لظ ىف اهانشع ىتلا ادفورظ یه

 ىلع ارط ىذلا راسحنالا لظ ىف وأ « ةيمالسإللا ةيملعلا ةكر سلاو ةيمالسإلا ةراضسحللا

 امك تراصف «هيلإ تلصو ىذلا اهضيضح ىلإ ةمألا لصوأ ىتح ىمالسإلا ملاعلا

 ىتلا ةكرابلا ةيمالسإلا ةوحصلا لظ ىف وأ «؟ليسلا ءاثخك ءاشغ۲ ما لوسرلا ربحا
 .اهيلع ءاضقلا ةلواحم ىلع هلك ملاعلإ بلاكت مغر « ريخ اب رشبت

 بجمع االف «برغلا فورظ نع ةفلتخم افورظ تناك ةثالثلا لاوحألا هذه عيمج ىف ٠

 -ةيعامتجالا مولعلل انلوانت نوكي نأو «برغلا ريياعم نع ةفلتخم انريياعم نوكت نأ

 ىف هعم ىقتلا نإو هدعإوقو هسسأ ىف ىبرغلا لواتلا نع افلتخم .كلذك اهريغو

 ةيلمعم ثاحبأ ةروص ذختت ىتلا تايثزجلا نم ريثك ىف ىتح وأ «تايثزجلا ضعب
 ؛ اهجئاتن دصرو ةيلمعملا براجتلا ءارجإ ىف سيل ىرهوجلا فالحل ا نأ كلذ . ةيبيربعو
 نايكلل انروصت نم اساسأ دمثسملا ءاهليصأتو ةيعامتجألا رهأوظلا ريسفت ىف وه امنإ
 ىلإ عفادلا نمكي انهو «فالحلا عقي انهو . . ىناسنإلا دوجولا ةياغلو «ىناسنإلا
 !مولحلإ هذهل ىمالسإلا ليصأتلا ةرورض

 ىف اهشياعن ىتلاو هؤ هللا لوسر اهنع ربخأ ىتلا «مالسإال ةيناثلا ةبرغلا ىفو
 برغلا ةقيرط ىلع مولعلا هذه اوسرد نيذلا نم سائلا نم ًاريثك نإف «رصاعملا انعقاو

 .ملسم هجرحا «ادب امک ابیرغ دوعیسو ابیرغ مالسإللا ادہ١ : ھم لاق



 ىذلا «ىملعلا جهنلا» نع اجورحخ اهيف وريو «ةلواحملا هذه نوركنتسي « «اهب !ورثأتو

 !مولعلا هذه لوانت یف هعایتا یغبنی

 عامتسالا درج قيطي «نيفقملا» نم دحأ نكي مل ةيمالسإلا ةوحصلا روهظ لبقو

 عامتجأ ملع# وأ «ىمالسإ داصتقا# وأ «ىمالسإ بدأ جاتنإ ىلإ فدهت یتلا ةوعدلا ىلإ

 ال البخ مهل ةبسنلاب ودبت تناكو . .۲ةيمالس] ةيوبرتو ةيسفن تاسارد» وأ «ىمالسإ
 ىف اعقأو ًارمأ ةوحصلا دوجو نكلو !ةداحلا نع !ريطح افارحنإاو « لقاع هيلع مدقي
 هب هجاوت ةرعدلا تلاك ىذلا راكنتسالاو بجعلا نم اريثك ففح دق ةيمالسإلا ةايلا

 ءاضقلا وأ اهقيوعت لمأ ىلع ةوعدلل ةهجولا برحلا نم ففخب مل نإو ؛رمألا لوأ ىف

 !اهپاع

 ىف مالسإلا نع ةبرغلا ةلازإ ىف اعضاوتم اماهسإ مهسن نأ ةلاجعلا هذه نم انفدهو
 نأديم وهو ءاهماستها اهيلإ هجوت نأ ةوحصلل ىغبني ىتلا ةليصألا هنيدايم نم ناديم
 هلوخد نم مالسإلا اوعنمي نأ مهدهج لكب مالسإلا ءادعأ لواحي ىذلا ء ةفاقثلاو ركفلا
 ولو هرو متي نأ الإ هللا یپایو مههاومفاب هللا رون اوتضطپ نآ نودیرپ ل ابف نکلا رأ

 . 04 نورفاکلا هرک
 ءادعأ اهب رقي یتا ةمواقلا لك نأيو «مالسإلل لبقتسلا ناب اخسر اناهإ نمؤن نإ

 ضرألا عقاو ىف ىرحأ ةرم هنكمت عنمت نل مالسإلا
 ىذلا «هتا برغلا ىف هليبس ذخأي ادب دق اللام الوم نأب كلذ نم رثكأ نمؤن لب

 يلع ىركفلا ورغلا ىلوعسا نمم هعبتي نم اهيف هعبتيو « ةفرحنملا هراكفأ انيلإ ردصي
 ريمألا مالك نم ةلالدلا ةحضارلا تاللا هذه ىلإ عمتساو . مهلوقعو مهبولق
 : ایناطیرب دهع یلو سلراشت

 اماسقنإ ريدقت لقأ ىلع ىبرغلا ملاعلا ىف تدهش ةريخألا ةثالثلا نورقلا نكلو»
 هتوطس لب ۔ هراکتحا طسب ملعلا لواح دقف .انب طيحما ملاعلل انتيؤر ةقيرط ىف اريطح
 ثيحب ءرخآلا نع امهدحأ ملعلاو نيدلا لصفتاو ء ملاعلل انمهف ةقيرط ىلع ةدبتسملا
 دقل .اهكلمن ىتلا ةعيبطلا اسآ ىف ليلقلا الإ ىرن ال «ثروزدرو» رعاشلا لاق امك انرص
 نوكلا ازجف (ىلاعتر هناحبس) قلا نم ةعيبطلا ملاع ىلع ءاليتسالا ىلإ ملعلا ىعس

 )١( ةبوعلإ ةروس ١1 ١[.
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 نع هدعبأو اندنع مهفلا ةكلم نم ةيوناث ةيئأن ةيواز ىلإ «سدقملا» ىصقأو ؛ قرف ىلإ

 <. .رمألا اذهل ةرمدملا بقأوعلا ردقن انأدب طقف نآلأو . ىلمعلا اندوجو

 هله ىلع ظافحلل تدهاج ىثارشلا اهلكش ىف ةيمالسإلا ةفاقعلا نإ» :لوقي مث
 ىف ةريحألا لايجألا لالخ نحن اهدجن مل ةقيرطب «ملاعلل ةلماكتلا ةيحورلا ةيرلا

 ىمالسإلا ملاعلا ةيؤر نم هملعتن نأ انل نكي امم ريثكلا كانهو . قيبطتلل ةمقاوم برغلا
 ۲. .رامضلا اذه یف

 انوملعي نيملسم نيملعم ىلإ جاتحن  برخلا ءاتبأ نحن ۔انن]» :لوقي ماعلا ىفو

 ٩۲ . ,انلوقعب ملعتن امک انبولقب ملعتن فیک

 نوكردي برغلا ىف ءالقعلا ضعب ادب دقل . . ةحضاإو تاملكلا هذه ىف ةلالدلا نإ
 اوءدبو . ةايلاو نيدلا نيبو ملعلاو نيدلا نيب دكنلا ماصقلا هثدح-آ ىذلا ريمدتلا ىدم

 . حيحصلا جهلا وه لاجلا اذه ىف ىمالسإلا جهنملا نأ نوكردي

 لاز امف !دخلا حابص انباوبآ قرطتس لوحشلا اذه راثآ نآ نظن نآ مهولا انعفدي الو

 . هللا الإ اهادم ملعي ال ةوجف قئاقحلا هذه كاردإ نيبو برغلا ىف سالا عومج نيب

 دوهج ىلإ هتلازإ جاتحت ام ىديلقتلا ءادعلا نم مالسإلا نيبو ىبيلصلا برغلا نيب لاز امو

 . .هللا الإ اهادم ملعي ال

 . . لبقتسملل ةبسنلأب ةحضاو ةلالدلا ىقبت نكلو

 . .مالسإلال لبقتسملا

 سيل ۔اهتالاجم عیمج یف ۔ ةفرعملل یمالسإلا ليصأتلا نآ كردن نأ كلذ ىضتقمو

 ءاهلك ةيرشبلل مزال رمأ وهامنإ ؛رصاصعملا مهعقأو ىف مهدحو نيملسملل ةجاح

 .رونلا ىلإ تأملظلا نم اهجرخيأ

 باتكلا مهعم لزنأو "نيرذنمو نيرشيم نييبنلا هللا ثعبف ةدحاو ةمأ ساتلا ناك

 ام دعب نم ءوتوأ نيذلأ الإ هيف فلتخا امو «هيف اوفلصتخا اميف سانلا نيب مكحيل قحاب

 , 1۹47 / ٠١ / ٠۳ خیراتب ۱۵۹۲ ددسلا ؛ طسوألا قرشلا ةديرج نج (1)
 .  نييبللإ هلأ ثسبف !وفلثحخآ مهنا یآ (۲)

To: wg, al-mostata.com 



 ءاشی نم یدهی هللاو هنذإب قحا نم هيف !وفلتخا ال اونسآ نیذلا هللا یدهف تانیبلا مهتءاج

 . يقسم طارص ىلإ

 ىلإ كباتكب نودتهي نو «هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي نم انلعجا مهللا
 . ميقتسلا طارصلا

 بطق دمحم

 .11۴]ةرقبلا ةروس (
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 اسیروا فور

 نكي مل ابروأ هتقنتعا ىذلا نيدلآ نأ نييبروألا نيركفملاو نيخرؤملا دنع مولعملا نم
 ءاجرأ ىف سلوب هرشن ىذلا نيدلا وه اإ «مالسلا هيلع حيسملا هب ءاج ىذلا نيدلأ وه

 أ حيسملا ىلإ هبسن دق ناك نإو «برغلا

 : لوقي نیح «زلیو# یزیلجن لا ځرؤملا یل عمتسا
 تاقشلا نم ريشك هدسعي «میظع رح آ ملعم (هتاذ تقولا یف یأ) تقولل رهظو»

 حجارلاو . .سلوب وأ يسوسرطلا لواش وهو «ةيحيسملل ىقيقخا سسؤملا نيرصاعملا
 ملعت هنأ ىف ءارم الو . كلذ نوركنپ د وهيا باتا ضعب ناك نإو «دلوملا ىدرهي هنأ

 وهو . .ةيتيليهلا ةيردنكسإلا تايثوهال ىف ارحبتم ناك هنأ ديب ءدوهيلا نم ةذتاسأ ىلع

 بحلاص ناك . نييقاورلا بيلاسأبو «ةيتسيلهلا سرادملل ىفسلفلا ريبعتلا ققارطب رثأتم
 نمو . .ليوط نمزب ىرصانلا عوسيب عممسي نأ لبق سائلا ملعي املعمو ةينيد ةيرظن
 تارايعلاب هبسشلا ةبيجع تارأبع لمعتسي وه ذإ « ةيئارشملاب رثأت هنآ ادسج حجارلا
 هنهذ نأ ليجانألا عم بنج ىلإ انج ةعودتملا هلئاسر أرقي نم لكل حضعيو . . ةيئارشملا
 ةركف ىهو الأ «ميلاعتو لاوقأ نم عوسي نع لقناميف طق رهظت ال ةركفب اعبشم ناك
 اداليم ناك عوسي هب رشب امف . ةئيطخلا نع ةراغك هلل انابرق مدقي ىذلا ةيحضلا صخشلا

 « حبذملاو نهاكلا ةنايد : ةيدقلا ةنايدلا وهف سلوب هملع ام امأ ءةيئاسنإللا حورلل اديدج
 «هلالا ءاضرتس ال ءأامدلإ ٹافسو

 : ؟رشف» ىريلجنإلا خرؤملا لوقيو
 اعنم هل اوعيطتسي ملام لوبق ىلإ نيلوألا اهءابآ تده ةيحيسملا ةسينكلا ةمكح نإ

 : ةهلآلا ددعت ادي ةسينكلا لابقتسا ليلدب « تادقععملاو ديلاقعلاو تاداعلا يدق نم

 .شنلاو ةمجرثلار فيلأتلا ةن عبط «ديراج قيفوت زيزعلا بع ةمجرت ١ ةيناسنإلا خيرات ملاحم » ءزليو (1)
 . ۷۰۵ ص ۳ ج ؛ةرهاقلاب
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 هسيسفصتشقت ال أدبملا كلذ عيوطتو « طسوشملا ضيبألا رحبلا بوسعش نيب خسارلا
 هد اقع

 : يسن رفلا فوسليفلا ٤«تانير# لوقيو

 كلت ىف ثحبن نأ وه همهفي ناك امك ىقيقحلا حيسملا عوسي ميلعت مهفل ىغبني هلإ#

 راصبألا نع هتفخأ ىتح ىحسيسملا ميلعتلا هجو تهوش ىتلا ةبذاكلا حورشلاو ريسافتلا
 ؛حيسملا ميلعت مهفي مل ىذلأ سلوب مايأ ىلإ اشحب عجريو . مالظلا نم ةفيثك ةقبط تحت

 .djs . ةبنيدلا تاعزانملاو لادا لوسر وآ مالل الوسر ناک یفخی ال امک نسلوپو

 ىف نودنتسيو . ةجحلا كلذ ىلع أوميقي نأ نود اهلإ حيسملا نوعدي حارشلا كعلوأ

 «لسرلا لامعأو «روبزلاو «ىسوم :رافسأ ةسمح ىف تدرو لاوقآ ىلع مهاوعد
 حيسملا نأ ىلع ةئالد لقأ لدت ال لاوقألا كلت نأ عم .ةسينكلا ءابآ فيلآتو « مهلئاسرو
 .  ةهللا وه

 : «نوتنرب» لوقیو
 ةيروطاربمإ مظعأ ىف ةيمسرلا ةديقعلا ىهو  ةيقين عمجم ىف ةرفاظلا ةيحيسملا نإ»

 ربشسعا ءرملا نأ ولو . ليلا ىف نييحيسلملا ةيحيسم ةفلاخملا لك ةفلاخم ۔ ملاعلا ىف
 ةيحيسم نأب ال ءاعطق كلذ نم جرخ- « ةيحيسملا ةديقعلا نع ىئاهنلا ريبعتلا ديدجلا دهعلا

 نكت مل عيارلا نرقلا ةيحيسم نأب لب «بسحف ىلوألإ ةيحيسملا نع فلتخت عبارلا نرقلا
 , اناث ةيحيسم

 ةعيرشو ةديقع ناك .كلذ نم اعدب تسيل ةينارصنلاو هللا دنع نم لزنم نيد لك نإ
 .اهتالاجم یتش یف ةايخلا ميظنتل ةيتابر ميلاعتو

 . ةيبرعلا ةمجرتلأ نم ۸١ ص ١ ج ؛ ىطسولا روسصعلا ىف ابروآ خيرات رشف 2

 ثوحبلا تارادإل ةماعلا ةسائرلا عبط ۲٠١. سم ؛ةرهز ويأ دمحم خيشلل !ةينارصنلا ىف تارضاحماا نع ()
 .ه ١٤١ ٤هس ‹«سضايرلاب داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفإلاو ةيملعلا ٠
 .كلذ تعب بتاکلا مالک یف ءاج امک یئرالا ةیحیسلا یآ (۳)

 . ۲۰۷ ص ؛دومعېم دومحم ةمجرت (لاچرو راکفآد باک یف ؛نوتٹرب نیرج (6)
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 ام الإ «ةعيرش الب ةديقع تئاك ابروأ ءاجرآ ىف سلوب اهرشن ىتلا ةينارصتلا نكلو

 ىقبو . ةيرسأ تاقالعو ؟قالطو جاوز نم !ةصاحلا لاوحألاب» اهنم اقلعتم ناك

 ال «ىئامورلآ توناقلا وه ةينامورلا ةيروطاربم إلا عوبر ىف ةايحلا ىلع نميهملا عيرشتلا
 نم ةأرملل نامرحو ةيقبطو عاطقإو قر نم ىنامورلا نوناقلا ىف ام لكب «ءامسلا نوناق

 .ةيناسنإلا ةماركلا

 ةعيرشلا قيبطت نع ىلوألا ةثالغلا اهنورق ىف ةسيلكلا زجسحعت نأ اموهقم نوكي دقو

 اهيلع اهل نكي ملو ءةيغاطلا ةينامورلا ةيروطاربمإلا لظ ىف تأشن اهنوكل ةينابرلأ
 ىف أال]) ةعيرشلا قيبطت مدع رمتسپ نأ امأ . ةدهطضم ةدراطم ةذوبنم تناك لب ءناطلس

 ةلمأاك ةرطيس ةسيئكلا ترطيس نأ دعب (ةيصخشلا لاإوحألا لاج « قيضلا لاجلا كلذ

 انل .موهفم ريغ رمأف «عبارلا كرقلا ىف ةينارصنلا ىف نيطنطسق لوحخد دعب ةلودلا ىلع

 مهل اوصعي نأ نوكلي ال نيدلا لاجر ذوفنل امامت نيعضاح ةرطابألا ناك ذإ  لقألا ىلع

 !اهوقبطل ةعيرشلإ

 هءاهشقفو هءأملع بأف <« بسحف ةديقع حبصيو ؛ عيرششلا نم نيدلا ولخي نحو

 نيب ءاطسو ىلإ ةنهكلا لوحتي ام ناعرسو ««ةنهك ىلإ ىأ «نيد لاجر» ىلإ نولوحتي
 ًأدبيف . .ناطلس سانلا بولق ىلع مهل نوكيو «ةسادق مهل نوكتو «برلاو دبعلا

 !نايغطلا

 !جرح الو ةيبروألا ةسيئكلا نايغط نع ثدحو

 ةعيرشلا نم نيدلا ولخ ةجيتن هنم ادب ىذا ىحورلا لاجملا نم نايغطلا لقتنا دقل
 ةايلا تالاجس لك لمشف ۔تایقالحألا نم اهب قلعت امو امدح و ةديقعلا ىف هلثمتو

 دبعلا نيب ةطاسولا ركتح ىذلا ىحورلا نايغطلا ىلإ فاضأف ؛سحآلا دعب ادحأو
 ىف یراہج ولا لمعلا ةرخسو تاك رتلأو تاواتالاو روشعلا لمشي ايلام انأيغط «بسرلإو

 ركفي نأ لقعلا ىلع مرحي ايركف انايغطو !لباقم الب اناج دحألا موي ةسينكلا لوقح

 تاوبابلا ةرطيسل ةرطابألا عضخي ايسايس انايخطو ؛٠!ةديقعلا» نع غيري ال ىكل

 , ؟ةيجوزلا ةنايفسا# ةلاح ىف نيجوزلا نيب ةيدنسبا ةقرغتلا حيبت اهنكلو قالطلا ةيكيلوثاكلا مرح (۹)
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 ءاملعلا قرحيو «ةيملعلا تايرظنلا هجو ىف فقي ايملع انايغطو «مهتاوهشو مهئأوهأو

 !نوكلا زكرم تسيل ضرألا نأبو «ضرألا ةيوركب اولاق مهنأل ءايحأ

 نارغغلا كوكص ةلزهمو نيدلا لاجر داسفو ةريدألا حئاضف ىلإ ةفاضإلاب هلك كلذو
 ("°الصإلا تاكرح دص ةسيلكلإ فوقوو شيتفتلا مكاحمو

HE 

 ؟وحنلا اله ىلع رومألا حبصت نيح سانلا نم عقوتي ناك اذام

 ىلعو ؛«نيدلا اذه ىلع ۔لقألا ىلع مهضمعب-سانلا درمتب نأ ايقطنم نكي ملآ

 !؟نيدلا مساب اهناطلسل سانلا لذت ىتلا ىربكلا نايغطلا ةادأ « ةسينكلا

 . . لعفلاب كلذ عقو دقو !ىلب

 : عمتجملا نم ةديأرتم تاشفو نيدلا لاجر نيب عارصلا مدتحا ةيلاوتم تورق لالحخو
 راجفئالا ثدح ىتح «مهرپغو مهريغو ةرطابألاو ؛رارحألا نيركغل او ءاملعلا
 رحخآ ءاعمأب كلم رحآ اوقنشا :اهتاراعش نيب نم ناك ىتلا ةبسنرضلا ةروشلا ىف ىودملا
 تالاجم نع نيدلإ لاج ر ذوق داعیإ ینعجچ «حطسلا ىلع ؛ةيناملعلا» ترهظو ! سپسق

 مث «نفلاو بدألا مث «ملعلا مث ءركفلا مث «داصتقالا مث « ةسايسلاب !ءدي ةفلتخملا ةايحلا
 !قالحلألا
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 ةايحلا ىف امئاد ةدوجوم تناك ؟ةيناملعلا» نإ لوق ةيمالسإلا انرظن ةهجو نم

 الإ تماق اهنوربتعي ال نييبروألا باتكلا نكلو !ةظخ رخآ ىلإ ةظح لوأ نم ةيبروألا

 ؛ةينمرلا ةطلسلا» اوكرتو ؛ةرحخآلاو حورلا ملاع ىلع نيدلا لاجر ذوفن رصشقأ نوح
 ةموكحلا» دي يف ۔اهيقشب اهلك تناك ىتلا ةطلسلا تمسقنا نيح ىآ ءةرطابألل

 ريغ قيرفامهنم الك ىلوتي ‹نيتلصفنم ةيئمز ةطللسو ةيحور ةطلس ىلإ ؟ةيطارقويشلا
 .رحألا نوثش ىف امهيآ لحدتي الو ءرحآلا قيرفلا

 ذدنم ىآ « ةينابرلا ةعيرشلا قيطت مل ذنم ۔ةيمالسإل ا انرظن ةهجو نم ةمئاق ةيثاملعلا
 ‹«ةيطارقويثلا ةموكملا7 دوجو نم مغرلا ىلع « ةينارصنلا ابروأ اهيف تقنتعا ةظحل لوأ

 . (ةرصاعم ةيركف بهاذما باثك نم اةسيتكلاو نيدلأ١ لصف تنش نإ ارقا ()
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 ال تمادام ءةينيد ةمركح نكت ملو «نيدلا لاجر» ةموكح ىه ةمركحلا كلت تناك دقف
 ىتلا ةطاحلا ميهافلا نم ريثك حيحصتل مهم ةقيقحلا هذه نايبو . نيذلإ ةعيرش قبطت

 رفنتل ةينابرلا ةعيرشلا قبطت ىتلا ةيمالسأإلا ةموكحلا ىلع ةيطارقويثلا ةموكحللا مسإ قلطت

 ةيبروألا «ةيطارقويثلا ةموكحلا» تافارحبناإ نوركذتي نيح ةعيرشلا قيبطت نم سالا
 تالاجم لكل اهداسفإر ءاهتلاهجو ءاهدومجو «لوقعلا ىلعاهرجحو ءاهلاظمو
 إ عال

Ht 

 ابرو فقوم ىلع ءوضلا ىقلي اصيخلت ابرو ىف ةايلاو نيدلا ةيضق صخلنلف نآلاو
 . . نيدلا نم رضأعلأ

 ةرتف ىف اهيدؤي ةنيعم ةمهم هل تناك اهب لزنآ ىتلأ ةيتابرلا هتروص ىف نيدلا اذه نإ

 تاسجرد ىصقأ ىلإ ةيندتملا ليئارسإ ىنب لاوحأ حالصإ تناكف ةمسهملا امأ

 نيدلاب مب مالا لوسرلا ةثعب تقو ىلإ ةدتم تناكف ةينمرلا ةرثفلا امأو . طاطحنالا

 . ةفاك ةيرشبلل هجوملا لماكلا

  هتأیآ مکحم یف یلاعت لوقی

 ميرم نبأ ىسيسصع حيسملا همسا هنم ةملكب كرشببي هللا نإ ميرم اب ةكتالملا تلاق ذإو #

 *نياصلا نمو الهكو دهملا ىف سائلا ملكيو # نيبرقملا نمو ةرخآلاو ايندلا یف اهیجو
 یضق اذإ ءاشی اس قلخب هللا كلذک لاق رشب ینسسم ملو دلو یل نوکی یا بر تلاق

 الوسرو # ليجإلاو ةاروتلاو ةمكملاو باتكلا هملعيو # نوكيف نك هل لوقب امف ارمأ

 ريطلا ةئيهك نيطلا نم مکل قلخآ ینا مکبر نم ةیآب مکتٹج دق ینا لیئارسإ ینب یلإ
 مكنينأو هللا نذإب تولا ىيحآو صربألاو همكألا ئربأو هللا نذإب اریط نوکیف هيف خفناف

 ال اقدصمو # نينمؤم منك نإ مكل ةيآل كلذ ىف نإ مكتويب ىف نورغدت امو نولكأت ام

 اوقتاف مكبر نم ةيآب مكتجو مكيلع مرح ىذلا ضعب مكل لحألو ةاروتلا نم ئدي نيب

 . 4 ميقتسم طارص اذه هودہعاف مکبرو یبر هللا نإ #نوعیطأو هللا

 .[٤٥۔٥٤] ٹارمع لآ ةروس (1)
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 فيرحتو بلقلا ةوسقو ايرلآ لخأو بهذلا ةدابعب مهتايح تدسف دق ليئارسإ ونب ناک
 : ماثآلا باكترإو ةعيرشلا

 نولوشيو ىندألا اذه ضرع نوذخاي بانكلا اورو فلخ مهدسعب نم فلخف

 ىلع اول وقي الأ باتكلا قاثيم مهيلع لخؤسي ملآ هوذخاب هلم ضرع مهناي نإو انل رفغیس
 ,؟؟4 نولقعت الفأ نوقتي نيذلل ريخ ةرخآلا رادلاو هيف ام اوسردو قا ال] هللا

 هعضاوم نع ملكلا نوفرحي ةيسأق مهبولق انلعجو مهانعل مهقاثيم مهضشقن امبف
 ٩ ههنم ةنثاخ ىلع علطت لازت الو هب اورکذ امن اظح اوسنو

 ةوسقو ةطرغملا ةيداملا جلاعتل « ةلئاه ةيحور ةعرجب مالسلا هيلع حيسملا لسرآ ءالوهل
 نم هعبتاف . . ضرألا ىف داسفإلاو ماثآلا باكتراو ءايندلا ةايحلأ ىلع بلاكتلاو بلقلا
 تايآلا هذه ىحوت امك ةيرثكألا مهو ءرفك نم مهنم هب رفكو ليئارسإ ىنب نم هعبتا

 . _ :هللإ باتك نم ةيركلا

 انبولق مهلوقو قح ريغب ءايبئألا مهلتقو هللا ثاياب مهرفكو مهقاثيم مهضقن امبف
 ميرم ىلع مهلوقو مهرفكبو # اليلق الإ نوئمؤي الف مهرضفكب اهيلع هللا عبط لب فلغ
 هوبلص امو ءولتق امو هللا لوسر ميرم نبا ىسيع حيسلا انلتق انإ مهلوقو # اميلظع اناتهب

 امو نظلا حابتا الإ ملع نم هب مهل ام هنم كش ىفل هيف اوفلتخا نيذلا نإو مهل هبش نكلو

 الإ باعكلا لهأ نم نإو # اميكح ازيزع هللا ناكو هيلإ هللا هصفر لب # انيق ءولشق

 انمرح اوداه نيذلا نم ملظبف #اديهسش مهيلع نوكي ةمايقلا موو هتوسم لبق هب نامؤيل
 هنع اوهن دقو ابرلا مهذخأو # اريثك هللا ليس نع مهدصبو مهل تلح تابيط مهيلع

 ۰ . "& اميلا اباذع مهنم نيرفاكلل اندئعآو لطابلاب سانلا لاومأ مهلكأو

 ةجلاعل مالسلا هيلع حيسملا ةلاسر اهب تلزنت ىتلأ ةمخضلا ةيحورلا ةعرعلا نكلو

 مالل ؟ةايح جهنم ىلإ تلوح نيح ءليئارسإ ىب ىف بولقلا ةرسقو ةيغاطلا ةيداملا
 ءاهل ةرقحم ءاهعاتم لك نع ةضرعم ءايندلا ةايلا ىف ةدهأز ء ةلثاه ةينأبهر ىلإ تلوحت

 !اهيف لذہي طاشن لکل ةركنم

 .[1۹۹] فارعألا ةروس (1)

 11[ ةدئالأ ةروس (۲)
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 . 4 ..مهيلع اهانبتک ام اهوعدتبا ةينابهرو
 هناحبس ملعي هثأل «مهريغ ىلع الو مهيلع ةينايهرلا بتكي مل ءميكحلا ميلعلا هللاو

 توكيل هللا هقلخ ىذلا «ناسنإلا قلح نم ةياخلا ققحت الو ؛ةايحلل اجهنم حلصت ال اهنأ

 هللا رخس ام اهتالاجم ىلع انميهم ءاهلارمعم «ءاهيف ايعاس «ضرألا ىف (ةفيلعب#
 : ضرألاو تاومسلا تاقاط نم ناسنإلل

 . "& ةفيلخ ضرألا ىف لعاج ىنإ ةكتالملل كبر لاق ذإو
 . 4 اهيف مكرمعتسأو ضرألا نم مكأشنأ وه

 . 4 ..هقزر نم اولكو اهبكانم ىق اوشماف الولذ ضرألا مکل لعج یذلا وه

 . 4 هلم اعیمج ضرألا ىف امو تاومسلا ىف ام مکل رخسو

 اونمآ نيذلل ىه لق قزرلا نم تابيطلاو هدابعل جرخأ ىتلا هللا ةئيز مرح نم لق

 .؟"«نوملعي موقل تايآلا لصفن كلذك ةمايقلا موي ةصلاخ ايندلا ةايحلا ىف

 هللا عدوأ ءاهبکانم یف ىخسلاو <ضرألا ةرآمعو ؛ةفالخلا ةمهمب مايقلا لجأ نمو

 ىف ةقيمع اهلعجو ءةكرنلاو طاشنلا ىلإ اعفد ناسنإلا عفدت ؛ةرأوم عفاود ةرطفلا

 :ةرطفلإ

 بهذلا نم ةرطسقلا ريطانقلاو نينبلاو ءاسسلا نم تاوهشلا بح سانلل نيز #
 نسبح- هدنع هللاو ايندلا ةايخلا عاعم كلذ ثرحلاو ماعنألاو ةموسملا ليخلاو ةضفقلاو

 . "بآل

 دنع نم نييرتلاف هللا لحأ اميف تمدختسا اذإ عفاودلا هذه نإ ريسفتلا ءاملع لاقو
 ىف ةدساف تسيل ىهف . ناطيشلا نم نيرتلاف هللا ةيصعم ىف تمدختسا آذإ امأ . هللا

 . [۲۷] دیدحلا ةروس (1)
 .[*]ةرقبلا ةروس (۷)

 .[٦؟]دوه ةروس ()

 .[؟ه] كللا ةروس (4)

 .[۹۴] ةيئامطأ ةروس ()

 .[۳۲1فارعألا ةروس (1)
 .[ ۱٤1 نارمع لآ ةروس (۷)



 مايقلل ناسنإوال انوع نوكتل «هللا اهديري ةمكحل ةرطفلا ىف ةسورخم ىه لب ءاهتاذ

 نيح كلذ دكؤي ميم لوسرلاو . هللا دودحب ةمزتلم تماد ام ءايندلا ةايحللا ىف هرودب

 الو رهدلا موصأف انأ امأ :مهدحأ لاقف هنعاضارعإ ضرألا عاتم اوكرت نيذلل لوقي

 جوزتأ الف انأ امآو : ثلاشلا لابقو «مانأ الو ليللا موقأف انأ امآو ىئاشلا لاقو ءرطفأ

 ؛مانأو موقأو ءرطفأو موصآ ىنکلو «هلل مكاقتأل ىنإ ال۶ :ةالصلا هيلع اقف . ءاسنلا

 .“'«ىلم سيلف ىتنس نع بغر نمف . ءاسلا جوزتأو

 ةوسقو دوهيلا ةيدام جالعل تلزنأ ىتلا ۔ ةبلاغلا ةيناحورلا ةعفدلا اوقلت نيدلا نكلو

 ىرخآ ةهج نمو «ةايحلا ةعفد !ولطع ةهج نم مهنإف « مهل ةايح جهنم ًاهولعجف .مهبولق
 : اهتياعر قح اهوعري ملف اهب ةماقتسالا اوعيطتسي مل

 قح اهوعر امف "هللا ناوضر ءاغتبا الإ مهيلع اهانبتسك ام اهوعدتبا ةيئابهرو)
 . "(نوقساف مهنم ريثكو مهرجأ مهنم اونمآ نيذلا انينآف اهتياعر

 ةسيلكلا خيرات نم ةمخض تادلجم الي ةيركلا ةيآلا هيلإ ريشت ىذلا قسفلاو

 سصخشلا اهنع ففعتي فافسإلا نم ةجرد ىلإ ةريدألا ىف ةيقلفل-ا ةلاخا لوصو تلجس

 ىف و ؛ ضعبو نهضحب ءاسشلا نيب وأ < ضعبو مهسضعب لاج رلا نيب ءاوسس ؛ ىدأعلآ

 نيب مرحملا لاصتالل ءاسسلا ةريدأو لاجرلا ةريدأ نيب ترضح ىلا ةيففلا بيدارسلأ

 !اتابهارلاو نابهرلا

 نم ابروآ ىف ةملظملا ىطسولا روصعلا ىف ناك اميف حضاوف ةايحلإ ةعفد ليطعت امأ
 , . قالغناو رحأتو لهج

HE 

 ىف وهو دملا اذه ددعاهۋاردزاو ايندلا ةايلا راقتحا هثدحأ ىذلا ءوسلا فقي ملو
 اايندلا ةايحلا عاتم ىف هعبطب بغارلا ء هتاذ «ناسنإلا» ىلإ كلذ زواجت هلکلو ۔دسفم هتاذ

 طباه ء«هعبطب ىطأح هنأ ناسنإلا ىلإ ىطسولا نورقلا ةيحيسسم ةرظن تناك دقل
 اهتبكي نأ الإ .هعبط ىف ةبكرم تاوهشلا هذه الاط هطوبه نم هعفر ىف لمأ ال «هتاوهشب
 . اهروذدج نم آاهشتجیو

 , ناخيشلا هج رخ (۹)
 . هللا ناوضر اهب ارختبا مهنأل الإ مهتم اهانلبق ام وأ هللا ناوضر !وغجبي نأ الإ مهيلص انک ام ی (۲)
 ]K)۳۷. دیدشا ةروس (۴)

A 



 دبتت مل اهتروطخ تناك نإو ؛ريطخ اهلك «رومأ ةدعب .ايدقع -ةرظنلا هذه تجزتماو
 !اهديحس ىف اهباحصأل

 اغأك !لباقلا ىف ناسنإلا ريقحتب مهسح- ىق هميظعتو برلإ سيدقت حرتما ةيحان نمف
 ° . رحكلا طاقسإب الإ امهدحأ عفتري ال «ةلداعم ىف نافرط ةيدوبعلاو ةيهولألا

 موقي ىتلا «لامعألا» قيرط نع انكم «صالخلا١ ىف لمألا دعي مل ةيناث ةيحان نمو
 ىف ةئيطخلا ةمولرج امل اط هتيقرتو هتيقنت ىلإ ليبس الو «هعبطب اثطاخ مادام «ناسنإلا اهب
 هب نمآاذإ یڏلا ء عوسپ سصلخلا برلا ىف ةداقتعالا نم صالخلا ءىجي امن . هثامد

 ۰ . هاياطح هل رفعت ًاصلخمو أبر ناسنإلا

 ىلع ايثدلا ةايحللا ىف ةبرلا توكلم» قيقحت نع مهمامدهإ فرصنأ ةثلاث ةيحأت نمو

 امك ءاهدحو ةرحلآلا ىف برلا توكلم ققححي اإ «هلنم سوشيم لمع اذه نآ رابتعأ
 ااو ا١ ثيدحخا خيراتلا ىف مالسإلا» هباتك ةمدقم ىف ثيمس لوتتاك درفلو راش

Modern Historyد ‹؛ خيراشلل ىح يسا ةيۋرو ملسملا ةيۋر نيب ةنزاوم دسقىعي وهو  

 ةايحلا ىف اهقيبطتو هتعيرش ةعاطإب نوكي برلا توكلم قيقحت نأ ىري ملسلا نإ :لوقي
 نأ ىريو «ةعيرشلل اقباطم عمتجملا كولسو درفلا كولس لعجي نأ ىعسي اذهلو ءايندلا

 رحشي امئيب . ةايحخلا هذه ىف «برلا توكلم قيقحتب الإ یتأتی ال ایندلا ةايخا ىف حاجدلا
 صالخلا ىلإ ىعسي وه اإ !هصاصتحخا نع جراح رمأ عمتجلا موقت ةمهم نأ ىحيسملا
 قاطن نع جراح رمأ هلشف وأ هحاجنو « عمتجملا ةروص نآ امك . هدرضم درف لك ء«ىدرفلا
 هنأ ىلع ايندلا ةايحخلا ىف حاجنلا ىلإ نورظدي ءايقتألا نييحسيسملا نم !اريثك نإ لب !ةديقعلا
 بجي ةثيطخ ىويندلا حاجنلاب جاهتبالا نأو « صالخلا قيرط نع ناسنإلا فرصت ةنتف
 !هكلمتت نأ اهل حمسپ الو ناسنإلا اهم صلختي نآ

 عوسيب نالا قيرط نع ةرخآلا ىلإ هج وتلا ىف صالخلا ةركف ترصحبنا كلذل
 ۔اهيف دهزلا ىلإ ةفاضإ اهحالصإ نم اسأي ايندلا ةايحلا لامهإ عم . اًتصلخمو ابر حيسملا

 حالصإلل ىعسب الو ايلدلأ ةايحلا ىلإ تفعلي ال ؛«ىورحآ نيد ىلإ كلذب نيدلا لوحتف
 ىضرلا عم ءاهنيكمتو ميقلا هذه خيسرت لجأ نم داهلاو ءاهيف لدعلا ةماقإو ءاهلاوحأ
 !توكلملا ىلإ لوصضولا ىف اعمط ايندلا ةايحلا ىف ءاقشلاو ملألاب هتاذ تقولا ىف

 ! ا هلإلا طقسأو تاستإلا دجمف «ىبروألا (بالقلالا» ثدح ني ةرظنلا هذه ةروطح یرلسو (1)



 ۔ايدقع الصأت مهدنع تلصأت ىتلا ۔حورلا هله تمدختسا دق ةسينكلا نأ ىسنن الو
 ةروثلا نع ساأللا ليذخمتو ءابروأ ىف اهناوأ ءاج نيح حالصإلا تاكرح ةموأقم ىف

 لهؤي ىذلا وه ءاقشلاو ملألاو ملظلاب ىضرلا نأ ىوعدب «مهيلع عقاولا ملظلا ىلع

 نويفأ نيدلا» :ةروهشملا هتلوق لوقي سكرام لعج امن !ةرحآلا ىف توكللا لينل سائلا

 ثيح : ىطسولا روصعلا ىف ةيبروألا ةسينكلا نيد ىلع ةقداص ةلوق ىهو .«بوعشلا
 اعافد اهنم اذه ناكو . عاطقأإلا ىلع اوررشي اليكل نيدلاب ريهامجلا ردخت ةسيئكلا تناك

 تاوذ نم تح بص دق نمز ذنم ةسينكلا تناك ذإ < عقاولا ىف ىتاذلا اهدوجو نع
 ! عاطقإلا ىلع ةروثلا ىلع سائلا عجشت نأ لقعي نكي ملف « عاطقإلا

HE 

 سوفت ىف هتشب « ةيرشبلا ةايحلل ىطاح روصتب ةسينكلا تنمآ ىرحأ ةهج نمو
 دشف .ءىش لك ىف قلطملا تابشلا ةركف ىلع ىنبم « مهساسحإ ىف هتقمعو «ءاهعابتأ
 اتباث اماظنو «هتاومسسو هموجنو هضرأو هسمشب ىداملا نوكلل ادباث اماظن هلإلا عضو
 ‹ريغتي ال تباث ماظن ىلع اهتكرح ىف ةمظتم كالفألا نأ امكو . كلذك ةيرشبلا ةابحلل

 - ةنباثلا هللا ةدارإ نم هنأل -ريغدي ال تباث ماظن ىلع ىرجت نأ ىغبني ةيرشبلا ةايملسا كلذدكف

 كوللاو عاطقألا لاج رو نيدلا لاجر : نيتيسيئر نوتقبط ىلإ سانلا مسقي ماظن وهو

 ىنغلاب عتمتست ىلوألا ةقبطلا .رخآ بلاج نم بعشلاو «بناج نم ةرطابألاو
 ؛ءال وهل ةبولطملا تاس داب موقت ةينأشلا ةقطلأو ءأيتدلأ ةايحلأ تاذلمو ناطأسلأو

 ءىش ابندلإ ةايخلا عاتم نم أهل سيلو «اهراهنو اهيل حدكتو «فافكلا ةشيع شيعتو
 . ءالتبالا ىلع ربصتو «صّتخملاب نمؤت تمادام «ةرحآلا ميعن اهرظتني نكلو «ركذي

 ىف ةيبروألإ ةايلا هب تمستا ىذلا دومجلا ىف فاش الو ۔هرثأ روصتلا كلذل ناكو

 !ةملظملا ىطسولا اهروصع

 ااف

 مهنأل ءايحأ ءاملعلا قيرحتو «نيدلاب ملعلا ةمداصم تناك ىربكلا ةماطلا نكلو

 ىتلا ةشقلا ىه هذه تناك دقل !نوكلا زكرم تسيل ضرألا! نأبو «ضرألا ةيوركب اولاف

 ! ريعبلا رهظ تمصق

a 



 مهتايقالخأو سانلا تايكولس هجوت نأ ًادبلا ثيح نم . ةسينكلا قح نم ناك اذڑف
 نهال غاستسملا نم نكي ملف 2 مهمارحو مهلالح سانلل ددحت نأو ‹ مهدئاقعو

 اهبوصت وأ اهطخسشف ةيملعلا تايرظنلا ىف لحخدتت نأ عقاولا ثيح نم الو أدبلا ثيح

 . نيدلا مساب
 ىلع ىتح-۔ةسيئكلا اهيلع تدمتعا ىتلا ليجانألاو ةاررتلا نإف ادبملا ثيح نم امأ

 دقف . ةيملعلا تايرظنلل اتك تسيلو ةيادهلل بتك ىه ۔اهشضيرحت مدعو اهتحص سضرف
 ىلع ةردقلابو «هل ةنيعملا ساو اب هدمأ نأ دعب ىرشبلا لقعلل معلا لاجسم هللا كرت

 ناسنإلا عيطتسي ال اج ىح ولا صتحا امنإو . طابنتسالاو سايقلاو بيرجتلاو ةظح الملا
 هنأشب ةيديقبلا ةفرسملا ىلإ ةجاح ىف وه امنيب «نيقيلا ىلإ هيف لصي نأ هسفن تاذ نم
 داعملاو ثعبلا ربخو « ىلاعتو هناحبس هللا ديحرتك «ةرخآلاو ايندلا ىف هتايح ميقتستل
 . .ةايلا مكت نأ ىغبني ىتلا ريياعملاو ءمارعألاو لالحلا ةفرعمو «ءارح لاو باسحلاو

 مهسفنأل اومعز الو «ملع لاجر اوناك ام نيدلا لاجر نإف عقاولا ثيح نم امو

 یف نوربتعی ۔ مهیخرۇمو مهباتک فارتعاب ۔مھنم ریثک ناک لب «مولعلاہ اوسرمت مھئآ
 !ءالهما دأدع

 امك «ةبارخلا ةياغ ىف !رمآ نيدلا مساب ةيملعلا تايرظنلل ةسينكلا ضرعت ناك كلذل
 اردنمو ؛ةيشحولاو ةظاظفلا ةياغ ىف ارم هب ديدهتلاو قرعلاب ءاملعلل ًاهبقعت تاك

 !دح دنع اهرش ضقب ال ةميخو بقاوعب
 اهذوشن نأل ءاملعلاو ملعلا نم فقوملا اذه تفقو ةسينكلا نإ مهتاباتك ىف نولوقب

 ضوقتي نآ ةفارحلا ضوقو ملعلا رششنا ول تيشح اهنأو ء ةفارخلا ىلع امئاق ناك
 . سائلا بولق ىلع اهئاطلس

 نأ ىه «ةصاح ةيمهأ تاذ ىرحأ ةقيقح .دمع نع ۔نوفخب مهنكلو . . قح اذهو
 اهملعت ءةيمالسإ اسولع اهلوصأ ىف تناك اهب اودانو ءاملعلا اهقنتعا ىتلا مولعلا

 ةسيئكلا رظن ىف ىنعت تناك دقو . ةيمالسإلا مولعلا بتك ىلع اوذملعت نيح مهؤاملع
 ابرح اهل اهبرح تناك كلذل . ساتلا ىلع اهترطيسو «اهنايك ددهي ايمالسإ ايركف اوزغ

 ناتشسأ تمرحو «هللإ مرح اغ امهو ريرنخاو رمل ا تحسابأف اتطاح ابادختسا قا اله ةسيلكلا تم دخبتسإا (1)
 هذا هوا أمم وهو

۲ 



 برغلاو قرشلا نم ابروأ ىلع فحازلا ىمالسإلا رطخلا ةمواقل ءاهتقيقح ىف ةيبيلص
 !بونجلأو

 . تاقوألا نم تقو یف ًاحساک اریثأت۔یراضحخل او یفاقثلا ۔ یمالسإلا ریثأتلا ناک دقت

 ملاعلا ىلإ رظني نأ ةذفان ةريصب ىذ لجرل أيهت ولو# : ؛زليو» ىئاطيربلا خرؤملا لوقي
 ال ةليلق لايجأ ةعضب الإ ىضعت نل هنأ جتنتسي ناك هلعلف ءرشع سداسلا نرقلا حتتفم ىف
 . «ايمالسإ حبصأ ارو ءايلوغم حبصي نأ عمجأ ملاعلا اهدعب ثبلي

  يلقلا ملاعلاف» : 4M ةامع ه۴ ن صھصاy ةيناسنألا ءائب# باتك ىف تلوفیرہ لوقیو

 امولع تناك مهتايضايرو نانويلا دنع موجتلا ملعو . دوجو هيف ملعلل نكي مل اتيأر امك
 نم موڀ یف ملقآدت ملو «مهاوس نعاهوذخأو « مهدالب جراخ نم اهوٻلچتسا ةيبنجأ
 ماكحألا اوممعو بهادمل ا نانويلا مظن دقو . ةينانويلا ةفافثلاب ايلك اجازتما جزتمتف مايألا
 ةيباجيإلا تامولعملا عمجو «ةانأو بأد ىف ثحبلا بيلاسأ نكلو . تايرظئلا اوعضوو
 ثحسبلاو ؛ةرمحسملا ةقيقدلا ةظحاللاو ؛ملعلل ةيليصفتلا جهانملاو «اهزیک رتو

 رهظ دقف ملعلا» هوعدن ام امأ . ىناثويلا جارملا نع امامت ابيرغ ناك كلذ لك «ىبيرجعلا
 قرط نم «ةثدحتسم ءاصقتسالا نم قرطلو «ةديدج ثحبلا نم حورل ةجىيتن ابروأ ىف

 هذهو . .نانويلا اهفرعي مل ةروص ىلإ تايضايرلا روطتلو ‹ سايقلاو ةظحالملاو ةبرجتلا
 «ىبروألا ملاعلا ىلإ برعلا اهلخدأ ةيملعلا حهانملا كلتو «حورلا

 ةريثك ىرحأ تارثؤم نإ لب «ةايخلا ىلإ ابروأ داعأ ىدلاوه هدحو ملعلا نكي ملو#
 “«ةيبروألا ةايحلا ىلإ اهتعشأ ةروكاب تشعب ةيمالسإلا ةراضحلا تارثؤم نم

 ىف :۲قرطلا قرتفم ىلع مالسإلا# هباتك ىف (دسآ دمحم) سياف دلوبويل» لوقيو
 ئداب ىف ۔ملاعلا ىف ىمالسإلا ذوشثلا لحأ (ىطسولا روصعلا ىف دصقي) نيحخلا كلذ

 ةملسملا اينابسآ ىف ةرهازلا ةيمالسإلا تاعماج ابو ءقرشلا ىلإ نييبيلصلا ةرداغمب رمألا
 ذدحأ۔ ةيقدنبلاو ةونج اتيروهمج اهتأشنأ ىتلا ةديازتملا ةيراجتلا تالصلاب مث «برغلا ىف

 برعلا هعدص ىذلا نكلو . . :ةيبرعلا ةيندملا نود ةدصوملا باوبألا عرقي ذوفنلا اذه

 رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةن عبط «ديواج قيفوت زيزعلا دبع ةمجرت «ةيئاسنإلا خيرات ملاعم «؛رليو (1)
 1 ص٣ ج ةرهاقلاب

 . ةيبرعلا ةمجرتلا نم ۲٠١ ص «دومحم سابع ةمج رت + لابثإ دمحم ۲ىنيدلا ركفلا ديدبت# باتك نع (1)
 . 1٤۹ ص قباسلا ردا (۳)
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 مات اديدج ايملع املاع مهسفنأل اوقلحخ دشل . . ةيدقلا نانويلا مولع ثعب نم رذكأ ناك
 هلک اله اولمح- مث .اهنیسحت ىلع اولمعو ثحبلل ةديدج قئارط اودجو دقل . .ةدحلا

 شيعن ىذلا ثيدحلا ىملعلا رصعلا نإ انلق اذإ غلابن انسلو . برغلا ىلإ ةفلتخم طئاسوب

 دادغبو قشمد ىف : ةيمالسإلا زكارملا ىف نكلو «ةيئارصنلا ابرو ندم ىف نشدي مل هيف
 . '«ةبطرقو ةرهاقلاو

 مهنأل ىراصنلا نم هدلب لهأ بابش ىلع رسحبتي وهو «ىبطرقلا وراشلا» لوقيو
 نويحيسملا ىناوخإ برطي» : ةييرعلا بتكلاب !وفغشو « مهنيد بتكو مهموق ةغل اولمهأ
 ال نييدمصملا ةفسالفلاو ءاهقفلا بتك نوسردي مهف . مهصصقو برعلا راعشأب

 نييحيسملا بابش نإ !هافسأاو . . قيشر حيحص بولسأ ىلع لوصحلل لب ءاهدينفتل
 مهف .ةيبرعلا ريغ ةغل ةيأ الو بدأ ىأب ملع ىلع !وسيل بهاوم سادلا زربآ مه نيذلا

 مهفلكت ةلماك تابتكم اهنم نوعمجيو « فغشو ةفهلب اهنوسرديو برعلا بتك نوءرقي
 نم مهارتل كنإو . برعلا ثارت حدب ناكم لك ىف نوح رتيل مهنإو ءةظهاب تاقفن
 ريغ تافلؤملا كلت نآب ةيحيسملا بتكلا تركذ اذإ ةيارز ىف نوجتحي ىرح ألا ةيحانلا
 . .٤ . مهتافتلاب ةريدج

 اكاكتحاو « ةيبيلصلا بورحلا ىف ايبرح اكاكتحا  نيملسملاب نويبروألا كعحا نيحو

 لامشلاو سلدنألا ىف ايراضحو ايفاقث اكاكتحاو ءةيقدنبلاو ةونج قيرط نع ايراجت
 .ةيبروألا ةايخلا ىف لئاه لوحت ثدح  ةيمالسإللا ةيلقصو ايلاطيإ بونجو ىقيرفألا

 لاوط هب تشأع ىذلإ طمدلا نع امامت فلتخي ةايحلا نم اطمن ابروأ تدجو دقل

 .ةملظملا ىطسولا اهنورق

 دبعلا نيب ةرشابم ةقالع ىف سانلا هسرايب انيد !نيد لاجر الو ةسينك الب انيد تدجو
 . سيسق الو نهاک ًاهیف لحدي ال برلاو

 الو ءىرشبلا لقعلا ىلع هيف رجح ال «بناوجلا ددعتم قافلا عساو اركف تدجوو

 نع شتفتل سالا رثامض محتقت شيتفت مكاحم الو مهرئامض الإ سانلا ىلع هيف بیقر
 !راتلا ىلإ هلماحبو هب فذقتل اهيف ءوبخللا

 .خورف رمحل ؛ةيبرعلا ةمج-رتلا نم ۳۹-٠١ ص (۱)
 ۸١ ۸١. س باتک فلألا ورشم رشن موبيل مالسإلا ةراضح» باتكل ةيبرملا ةمجرتلا نع (۳)

iı 



 فسخ ا نوماسي ديبع اهيف سيلو « عاطقإ اهيف سيل ةيعامتجا تاقالع اودجوو
 .؟نإاوهلاو لدلاو

 ريمأ ىوهل عضخت ال «ةيسارس مهلك سائلا اهيلإ مكاحتب ةدحوم ةعيرش !ودجوو
 اهلك ةيذيفنتلا ةطلسلاو ةيتاضقلا ةطلسلاو ةيعبرشدلا ةطلسلا هيف لثدت ىذلا ةيعاطقإلا

 !نآ یف

 ةديطو ةقرشم ةراضحو ءذشموي ةحاتلا ةفرعملا باربأ لك ىف الئاه املع اودجوو

 .ناكرألا

 نم كورق لالخ تافارحنا نم نيملسملا ىلع أرط دق ناك ام مغرلا ىلع هلك !ذهو

 !نامزلا

 نک ناکو .ساسألا نم اهتایح ریغب ارثأت هلک اذهب رثأتت نأ نمٴدب ابروأل نکی ملو
 . .مالسإلا ىف ابرو لخدت نأ ۔رلیو لاق امک

 اهل ةبسنلاب لكشي ىذلا «!مهادلا» رطخلا اله رعشتسا نم لوأ ةسينكلا تناكو

 ءاهسقن نع دوذت ضشنعب تفقرف ! كلك اهنیدلو ؛اهئاطلسو ًاهنايكل !رشابس !اديدهت

 . ناطلس نم كلمت ام لكب ابروأ نع ىمالسإلا دلا دصئو

 شيتفتلا مكاحم ىلوألا : ىمالسإلا دملا فقول نيتيساسأ نيتليسو ةسيئكلا تذختاو

 اهءأارعشو اهباتك تضلك اهنأ ةيناثلاو « ىشح-ولا بيذعتلا لئاسو نم هيلع لمتشت ام لكب

 ‹نييبروألا سوف ىف هتروص اهيف نوهوشب مالسإلا ىلع ءاوحش ةلمح اودشي نآ

 ءاضخسبلاب روعشلاو هثم روغللا ىلإ وعدت ىلا مهسلا عشبأ هلهأبو هب نوقصليو

 . °. هوى

 تاسملظ نم ابروأ جرح ىذلا وه مالسإلا ناسك دقف هلك كلذ نم مغرلا ىلعو

 اميف هلق ةمقاق تناك يتلا فرلا عام لك فغج دق ناك مالسإلا نکلو . قر ىمالسإلا ملاعلا ىف تا ()

 ةيئاسنإ ةلماسم لماعي ناك قبقرلا كلذ نكلو . رافكلاو نيملسملا نيب عقت ىتلا برحلا قر وه ادحإو ابأپ ادع
 .هريرحتل لبسلا لك همامأ حتفتو

 ةلواحمل دعب اميف توقرشتسللاو نورصللا اهمدختسا يتلا اهتاذ ىه ةلمحل-ا هذه ةليصحس نأ ىلإ ةراشإلا ردجت (۲)

 !هنم مهريفنتو مالسإلا نع نيملسملا داعبإ
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 مل ةسينكلا هتنبت ىذلا هيوشتلا ببسب تناك نإو «؟اهتضهنا أدبتل ىطسولا نورقلا
 .مالسإلا ىف لخدت

 ةيمالسإلا ةراضحلا نمو «ةيمالسإلا ةيملعلا ةكر حلا نم اريك ابروأ تدافدسا
 لئدنعو ,مالسإلا نيبو اهنيب لوحي امخض ارادج تبدجو اهنکلو . بناوشسا ةددعتملا

 ىذلا اهنيدب ةعنتقم تناك ىه الف .مويلا ىثح هراثآ نم جنت مل ىذلا قزآملا ىف تعقو

 اتيمق ناك ىذلا حيحصلا نيدلا ىف تلحد ىه الو «هتریسم تدسفآو ةسينکلا هتهوش

 : ءاعمج ةيرشبللو ءاهل هللا هلرنأ ىذلا ىقيقحلا رونلا ىلإ اهيدهي نأ
 باتکسلا نم نوفخت متن ام اریشک مکل نیہ اتلوسسر مکءاج دق بادکلا لهآ ای

 هناوضر عبتا نم هللا هب یدهي # نوم باتسکو رون هللا نم مکءاج دق ریثک نع وفعیو
 . 0 ميقتسم طارص ىلإ مهيدهيو هنذإب رولا ىلإ تاملظلا نم مهجرخيو مالسلا لبس

 لبق هتشاع يذلا ىنثولا اهٹارت ىلإ تعجر اھنآ كلذ اهقزأم نم اهجرخم نأک دقو

 تاموقم هلم دمتستل «؛ ىقيرغإلا ىنامورلا ثارتلا ىنعأ ءةسينكلا نيد ىف اهلوخد
 اهبصي مل ىذلا ءالبلا وه اذه ناكو . .؟نيدلا» نع هتاذ تقولا یف هب دعتېتو ءاهتضهن
 ام نيكمتلاو ةوقلا لثاسو نم تكلم نيح ءاهعم هلك ملاعلا باصأ هنكلو ءاهدحو

 .مويلا ملاع ىلع ةرطيسلا نم اهتكم

 ةقالع . . اةهلآلاو رشبلا نيب ةقالعلا نع ةغيبح ةركف هتايط ىف لمحي ثارتلا اذه نإ
 ةبئاد ةلواحسم ىف هبناج نم ناسنإللا . .ابفطاعت الو ةدأوه الو هيف ةدوم ال مئاد عارص

 ىف اهبناج نم ؟ةهلآلاو ءاهيلع درمتلاو اهنايصعو ؛ةهلآلا» ىدحتب هتاذ تابثإلل
 ةاسأم ىه كلتو . . هتاذ تبشب نأ دارأ املك هلالذإو ناسنإلا ميطحتل ةبئاد ةلواحم

 !ةالإ

 . ةسدقملا رانلا قراس سويثيمورپ ةروطسأ وه ةقالعلا هذه ىلع لاثم حضوأ لعلو

 . صاغ ا اهنولب هنولتو « عقاولا نم ايش ذحأت ةروطسأ ىهو

 مث «ضرألا نيط نم ةضبق نم ناسنإلا قلخ ةهلآلا هلإ-سويز نإ ةروطسألا لوقت
 ضرألا ىلإ هطبهأ مث (ةفرسعملا ىلإ ةروطسألا ىف زمرت ىتلا) ةسدقملا راثلا ىلع هاوس

 1[. ٠١ ] ةدثالا ةروس ()
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 ىمسي ىروطسأ نئاك هيلع قفشأف (لهجل ا ىلإ مالظلا زمري) !مالظلا ىف اديحو
 نأ انه زمرلاو) هلإلا نم ةسدقملا راتلأ هل قرسف (ناطيشلا ىلإ زمري هلعل) سويشيمورپ

 ناطيشلا امآف !امهيلك ناطيشلاو ناسنإلا ىلع هلإلا بضغف (ملعتي ذأ دق ناسنإللا

 ةديدج دبك هل تبنت ليللا ىفو ؛ راهنلا لاوط هدبك لکأپ ارسن هب لکو دقف (سویٹیمورب)
 ناسنإلا امأو . مئاد باذع ىف !ذكه «ليللا ىلإ هدبك ىعريف حاصلا ىف رسئلا ءىجيف

 هثكلو «هسئؤتل رمألا رهاظ ىف هيلإ اهلسرأو (ءاوح ىلإ رمرت) ىشنأ انئاك هل قلح دقف
 نم رورشلا ترثاشف ًارورشلاب ءولمم وه أذإ هتف املف ‹ ةيده اق و دنس اهعم لسرأ

 ذحآ ىذلا ناسنإلا نم ىهلإلا ماقالا وه اذه ناكو !ضرألا ءاجرأ تألمو قودنصلا

 !ملعتي

 كلت نإ .نرمضملا ىلإ رظتاو ؛ةروطسألا ىف ٤(ىنفلا» بناملإ نم نآلا كعدو
 ء باهولا معنملا هللا دنع نم ةبه ىتأي ال ملعلا نأ ۔هينعت ام نيب نم ۔ ىنعت ةروطنمألا
 دق ناسلإلا نوك نم راغي هلإلا نإ مث !هنع اهرك هلإلا نم ناسنإللا هبصتخي اباصتغا امنإو
 ء هيلع مئادلأ ديكنتلاب هلم مشتنيف !هنم ملعلا بلس نع زجاع وه هتأذ تقولا ىفو ًاملعت

 ا هلإلا نم اباصتغا اهبصتغا ىتلا ةفرعللا رامثب معني ال ىكل

 ةرفان تدلو . . ةيبروألا ؛ةضهللا» تدلو عارصلاو دقحللا رعاشم دبللا وحلا اذه ىفو
 : دحإو نآ ىف دقحلا نم نادفار اهل عمشجاو . .هايإ ةذبان ءهنم ةصلمتس « نيدلا نم
 ىذلا ىنثولا تارتلآ هلمحمي ىذلإا ذقلاو ‹ ماثآ نم تبکترا ام ببسب ةسينكلا ىلع دقحلا

 .اهتضهن تاموقم هنم دمتست ًاداز ابرو هتدمتعا

 ىتح تعرعرتو تمن مث ءابروأ ىف ةيعامتجالا مولعلا تدلو كلذك وحلا كلذ ىفو
 !ةرضاحلا اهرامث تتآ

ٍ HEHEHE 

 نمو « ةسيئكلا نم مقتل «ةلماك ةجرد نينامثو ةئام «اهتضهن» ىف ابروأ تبلقنا دقل
 . .دابعلا باقر ةسينكلا هب تلذأ ىذلا نيدلإ

 بصي نيد ىلإ «ةداهشلا ملاع لمسي داکیو بيغلاب نمي نيد نم تہلقنأ

 !بيغلا ملاع لمهيو ةداهشلا ملاع ىف همامتهأ

 .(سوسحملا ملاعلا ءارر ام وأ «ةميبطلا ءارو ام ىأ) اقيزيئاتيملا مهتخل ىف هنومسي ىلا ()
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 !ةرخألا لمهي ىويند نيد ىلإ ايندلا ةايلا لمهي ىورحخآ نيد نم

 طقسيو ناسنإلا دج «نيدا ىلإ باسا نم ناسنإلا طقسيو هللأ دج نيد نم

 !باسللا نم هللا

 ىلإ سحلا ذثاذل ىف قراغ ؟نيد» ىلإ ةيسخأ هذئاذلو دسلا یردزی ینابهر نید نم

 !ةيئاويإ ةجرد

 ىلإ ةراضلإ براحبي نيد نمو « نيدلا برايي مع ىلإ ملعلا براس نید نس

 ! نيدلا سراج ةراضح

 روطتلا روصتي نيد ىلإ «روطتلا ضفريو ءىش لك ىف ؟ثاأبثلا روصتي نيد نم

 يف مكحملا وه هلعجير ءلقعلا هلؤي «نيد» ىلإ ركفي نآ لقعلا ىلع رجحي نيد نم

 + !نيدلا اهلوأو ءاهلك رومألا

 نأ ةأرملا هب ضفرت «نيد» ىلإ ىناسنإلا اهنايكب فرتعي الو ةأرلا رقتحي نيد نم
 !قالطإلا ىلع اهرومأ نم ءىش یف نیدلا لخدنی

 ةطقن دنع فقوتي ال « لباقلا فرطلا ىصقأ ىلإ فرطلا ىصقأ نم لماك بالقنا

 !نإزتالا فرعي الو ؛نزاوتلا طسولا

wk 

  ةينيورادلاب ةلب نيطلا داز مث
 !ةلب نيطلا تداز ىلا ىه اهنيعب رومآ ىلع ةينيورادلا تزكر دقل

 ٠ ةعيبطلا ىلإ اهتبسنو «ىلاعتو هلاحبس قلاخا نع لئلا ةفص ءدب ئداب تفل دقف
 : قلا ىلع اهتردقل دح الو ءىش لک لخت ةعيبطلا# :نوراد لاشف

Nature creates everything and there is no limit to ifs creativity. 

 . ءاوشع طبخ طبخي ۔ ةعيبطلا ديد ا هلإلاف . قلخلا نم ةياغلا تفن

Nature works haphazardly. 
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 « ةظحل- لوأ نم اناسنإ قلخي مل وهف . هتيدامو ناسنإلا ةيناويح ىلع تزكر اريحخأو
 ةدوقفملا ةقلخأ قبسيو ءةدوقفم ةقلح- هقبسل «ةيلاوبلإ ةلسلسلآ روطت ةياهن وه اإ

 ىذلا) جناتوأ جناروألاو نوبيحلاو الليروخلاو ىرنابمشلا : ةعبرألا ايلعلا ةدرقلا نم دحاو
 عفدت ىتلا ىه ةيداملا ةئيبلاو (؟!ناسئإال ىلعألا دج لا وه سيل هنكلو باغلا ناأسنإ ىمسي
 . .ناسنإلاب ىهتنا ىذلا «مئادلا روطحلا ىلإ تانتاكلا

 ةيبروألا ةايخا ىف هثم تلفعلاو «هدبنو «نيدلا نع دعبل ثلاث دفار فيضأ كلذبو

 ىئثولا ثارتلا ريثأتو ؛ ةسينكلا عم ءادعلا فقوم نع- دزي مل نإ ۔ارثآ لقي ال ءةرصاحملا

 ! ىقيرغإلا
 ءاعيمج دفاورلا رطحخأ ريحألا دفارلا اذه ناك تاذلاب ةيعامتجالا مولعلل ةبسنلابو

 ! ريثأتلا ىف اهدشأو

 انروصت بسحبو .«ناسنإلا# وه اهلك ةيعامشجالا مولعلل ىساسألا عوضوملا نإ
 ‹روطتم ناويح هنأ ناسنإال انروصت ناك اذإف . مولعلا هله ىف انريسم نوکي ناستال
 ىذلا ىناويح۔ا نایکلا اذه یف یرت ای ؟میقلا ناکم نیأف «هقلخ نم هل ةياغ ال هقلاخ نأو

 مكح ىتلا ؛ريياعملا» امو ؟هدجوأ ىذلا قلا إ ىدل نيعم فده ريغب دوجولا ىلإ زرب

 ىذلا امو ؟هتازاجنإ نم زاجنإ ىآ ىلع مكحدل اهيلإ حجرن ىتلا سییاقملا امو ؟هتایح
 لكلاو ءرش الو ريح ال هنإ مأ ؟رش هنأب فص وي یدلا امو « ريخ هنآب هلامعأ نم فصوبی
 !؟ءاوس نازیلا یف

 ةيعامتجالا مولعلا ىف انملع ىقلتن نيح اهبلإ تفتت ال . . ةقيقحلا ىف ةريطح اياضق

 ىفو «لوادتلا ةقيرط ىفو «روصتلا ىف : مهنيبو اننيب قيرط قرفم ىه امنيب «برغلا نم
 نم ريك یف وأ تایثزح لا ضعب یف مهرکفو انرکف یقتلا ول یتح «ةصلختسملا جئاتلا
 ةيئزجلا رسفي ىذلا وه ىئدبلا روصتلا اغإ . روصتلا ىطعت ال اهدحو ةيئرح لاف !تايترجا
  .ةلماكتلا ةيلكلا ةروصلا نم اهناكم ىف اهعضيو

 ةرظنلا نم تصلخت دق مولعلا هذه نإ : مهلوقب .انرثأتل هنن نأ نود انرثأت دقلو

 ميلسشلا بجي «ةيسايق ةيبيرجت ةيعوضوم امولع تحبصأو « ةيتاذلا فقاوملا وأ ةيتاذلا
 وأ ءايميكلا وأ ءايزيفلا یف اهیلع لصحل ىلا جئاتنلأب ملسن امك «ددرت نود اهجئاتنب
 ` !ءاضعألا فئاظو ملع
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 ىف لخد دق  ةفاطلاو ةدالا نيب زجاحلا حاسنأ ذنم ۔ءايزيفلا ملع نإ لوقن نأ ديرن الو
 ىف مكحيتت ىتلأ ةاونلا رارسآو ةرذلا رارسأ نأ الو . .دعب اهنم جرخ مل ةميظع ةهاتم

 نم رثكآ اهنم لوهجللا نوكي دقو ءانتامولعم زيح ىف اهلك تسيل ةيثئايميكلإ تايلمعلا

 ريثي ام ةبيجعلا رارسألا نم هئاضعأ فئاظو ىفو ىرشبلا مسا ىف نأ الو . .مولعلا
 . لوهجم دعب ال وهجم هنم نوفشکی مهو ءاملعلا لوهذ

 . .ناويلإ وأ تابنلاك تسيلو «ةدماحلا ةدالاك تسيل ةيرشبلا سفنلا نإ لوقن اإ
 تافرصت ىلع مكحلل ءادتبا حلصت ال ناويلا ريياعمو ثابئلا رييأعمو ةداملا ريياعم نإو

 . هتايح ريسفت عيطتست الو «ناسنإلا

 برغلا ادل اهمدقي ىتلا ةيعامتجالا مولعلا ىف ةيعوضوملا ىوعد نإ كلذ دعب لوقن مث
 اذهب نولتو ء«ناسئإلل ىليورادلا ريسفتلا نم اساس دمتست تساد ام «ةضحاد ىوعد
 ةصاختسملا ةريحألا جئاتنلا ىف ةلاحم ال رثؤتو «ثاحبألا لكو براجتلا لك ريسفتلا

 !ثأحبألا نم

 .مولعلا كلتل ىمالسإلا ليصأتلا ىلإ ةحلملا ةجاحلا راعشتسأل اذه ىفكيو
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 ةيمالسإلا ةمألا لاوجأ

 نم ءادتبا مجن دق اهتايح ىف لوألا داسفلا نأ دجشسف ابروأ لاإوحآ ىف رظنلا انعمأ اذإ
 ةفرحم ميهافم ىهف . حيحصلا نيدلا نم الدب اهتقنتعا ىتلا ةتطاخل ا ةينيدلا ميهافملا

 ىلإ ةياهنلا ىف ابروأب تدأ ءرشلا نم ةريثك ناولأ قباسلا لصفلا ىف اني امك اهيلع بترت
 ىف ةتطاخلا ميهاغملا كلتب كسمتلا نأك دقلو . هيلع درمتلاو هذبنو نيدلا كلذ نم روغنلا

 . «مالظلا نم روصعلا كلت هب تمستا اميف ىسيثرلا ببسلا وه ىطسولا ابرو روصع
 هنكلو هللا دجم ءايندلا ةايخلا لمهي ىورخأ نيد ىلإ نيدلا تلوح ۔انحلآ امك ۔اھنأل

 ىف ءاقشلاو ملظلاو رقفلاب ىضرلا هل نيزيو ؛ةيرطلا هعفاود تبكيو ءناسنإلا رقحي
 ضرألا ةرامغ ىلإ ىدؤت ىتلا ةكرخإ ضفريو ؛ةرخآلا ميعث ىف اعمط ايندلا ةايحلا

 نوكلا نع ةئطاخلا تاروصتلاو ةفارخلا رشديو ملعلا براحبيو اهتيقرتو ةايخا ةيمدتو
 . ناسلإللاو ةايحلأو

 اهنآ بجحلا اغإ ءرمآلا رحآ هتسيلكو نيدلا كلذ ىلع تراث ابروأ نأ بجعلا سيل

 مالظلا نم اهطيحي اب ةرعاش ريغ ءاهتشاع ىتلا نورقلا كلت لك هلظ ىف تشاع

 . . قالغنالاو ةلاهلاو ءملظلآو

 الإ أدب ام هرييغتو هلم صلختلا ىف اهتبغرو « هيف ىه اب ابرو ساسحإ نأ ةقيقحلاو
 ىلع ابروأ تّعلطأ ىتلإ ةددعتملا تاونقلا لالخ نم «نيملسملاو مالسإلاب اهكاكتحا دعب

 تاعماخا ىلإ ثاعتبالاو ؛ ةيراجسشلا تالصلاو «ةيبيلصلا بورا : مالسإلا

 . .ةيبروألا تاغللا ىلإ ةيمالسإللا مولعلا ةمجرتو <« ةيمالسإللا

 برضلاو قرشلا نم ابروأ ىلإ فحازلا ىمالسإلا دملا نم ةسيلكلا فقوم نكلو
 «ةضهنلا ذنم ابروأ هتشأع ىذلإ ىناشلا داسفلا ىف ىسيئرلا بسلا وه ناك «بونحلاو
 ةيدالا ةوقلاو ىچولردكتلاو ىملعلا مدقعلا لك نم مغرلا ىلع ءةرضاحلإ ةظحللا ىلإ
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 فقوم ىدأ دقف .رضاحلا هتقو ىف برغلا اهكل ىتلا ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيبرحاو
 «مالسإلا ىف هتاذ تقولا ىف لوحخدلا مدعو ءاهنيد نم جورفأ-ا ىلإ ابروأب ةسيدكلا
 قيضأ ىف هرصح ىف ةبغارلا « نيدلل ةهراكلا ةيعامتجالاو ةيركفلا بهأذملا راشتناو

 نعو «ىملعلا ثحببلا تالاجم نع هداعبإو ۔الصأ دوج ولا هل تحمس اذ ۔ نکم قاطت
 !قالحألاو . .نفلإو ركفلاو عامتجالاو داصتقالاو ةسايسلا
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 انقيرط نأ ادل حضتي نأ بجي وأ ۔انل حضتإ دقف ابروأ فورظ نم كلذ ائل حصضتا اذإ

 . . مهفورظ ريغ اهلك انفورظ نأل «مهقيرط ريغ

 نيد ابروأ تقئشعا امنيبف . . نيدلا فالتخا وه مهفورظو انفورظ نيب قراف لوأ

 یواسمسلا نيدلا تقنشعا دق ةيمالسإلا ةمألا نإف «ىوامسلا نيدلا نس الدب سلوب
 ةفاك ةيرشبلل لرنملا نيدلاو «ةيحان نم قعلإ نيد وه ىدلا ء هللا دنع نم لزتلا ىقيقحلأ

 : ةثلاث ةيحان نم نامزلا رحآ ىلإ ةو هثعبم نم هلك نمزلل لزاملاو «ىرحأ ةيحان نم
 .“4 انيد مالسإلا مكل تيضرو ىتمعن مكيلع تممأو مكنید مکل تلمکا مویلا#

 مكيلإ لزنأ امو ليجنإلاو ةاروسلا اوميقت ىتح ءىش ىلع متسل باتكلا لهأ اب لق ۶
 . چ "کبر نم

 ةمألا ةريسمو «ةهج نم ىمالسإلا نيدلا صئاصحخ ىف ةعيرس ةرظن رظشنلو
 . نيتريسلا نيب قرأفلأ یرنل ؛ىرحخأ ةهج نم هب ةيمالسإللا

 اياضق نم نينيدلا فقوم اهيف لباقتي ىتلا بناوجلا ىلع ةعيرسلا انترظن ىف زكرنلو
 . نيتمألإ نم لكل ةيخيراتلا ةريسملا ىف لباقتلا كلذ رثآ دعب أميف نيبتنل «ىربكلا ةايخلأ

 لعفلا در ناكو ءايندلا ةايحلا لمهي ايورحأ انيد ابروآ هتقتعا ىذلا نيدلا ناك

 فقوم امف ءةرحآلا لامهإو ايندلإ ةاحلاب دئازلا مامتهالا وه مهدنع ۲(ىرضهنلا»
 ؟ةيضقلا هذه ىف مالسإلا

 ء[۳] ةدلانأ ةروس ()

 .نآرقلا یإ (۲)
 .[1۸] ةدئألأ ةروس (۳)
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 : نيفرطتملا نيضيقنلا نيب نزاوتملا طسولأ ةطقن وه مالسإلا
 . 4 ايتدلا نم كبيصن ستت الو ةرخآلارادلا هللا كان اميف غتباو
 هيلإو هقزر نم اولكو انهبكاتم ىف اوسشماف الولذ ضرألا مكل لمج ىذلا وه $

 . 4 روشلا

 لمعلا سيلو ءايندلل الباقم اضيقن ةرحلألا الو «ةرخآلل الباقم اضيقن ايندلا تسيل
 ء هلک هطاشنو ءهلك هدهجب ناسنإلأ لمعي ان إ . ىیرحألل لمعلا نع افراص ًامهأادح إل

 دق نوكي ىنابرلا جهنملا ىضتقج ضرألا رمعي نيحو «ضرألا ةرامعل اهلك هعفاودو
 نم ةقاط لطعي وأ هقيرط نع ديحي نأل جاتحي نأ نود تقولإ تاذ ىف ةرخآلل لمع

 الو «هسح ىف ةرحآالاو ايندلا عزانتت ال مث نمو . هتابجاو نم ابجاو لمهپ وأ ‹ هتاقاط

 . هتاهاجتأ تششتت الو ‹« ةهسفن ًامهليب فزمتت
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 «بيخغلا ملاعب مامتهالا ىأ ‹ ؟اقيزيفأتبلا ىف اقراغ ابرو هتقيتعا ىذلإ نيدلا ناكو

 اقيزيفاتيملا» لامهإ وه مهدنع «ىوضهنلا# لعفلا در ناك مث : ةدأهشلأ ملاعل المهم

 هذه ىف مالسإلا فقوم امف .ةداهشلا ملاعب دئازلا مامتهالاو «ةفارخ اهنأب اهمصوو

 ؟ةيضشقلأ

 : نيفرطتلا نيضيقنلا نيب نزأرتملا طسولا ةطقن وه مالسألا
uب 8  

 مويلاو هللاب نمآ نم ربلا نكلو برغملاو قرشملا لبق مكهوجو اولوت نأ ربلا سيل >

 نيكاسملاو ىماشيلاو ىبرقلا ىوذ هبح ىلع لالا ىتآو نييبنلاو باتكلاو ةكئالماو رخآلا
 اذإ مهدهمب نوضومل او ةاكزلا ىنآو ةالصلا ماقأو باقرلا ىفو نيلئاسلاو ليبسلا نباو
 مه كئلوأو ًاوقدص نيذلا كلوا سأبلا نيحو ءارضلاو ءأسأبلا ىف نيرباصلاو !ودهاع

 ٠74 نوقتا
 .[۷۷] سصصقلا ةروس )١(

 .[١د] كلب ةروس (۲)

 ]٢۷۷([, ةرقبلآ ةروس (۳)



 ناال الباقم اضيقن سيل نييبنلاو باتكلاو ةكئالملاو رحنآلا مويلاو هللاب ناهإلا نإ
 تاومسلآ تاقاط صالختسأو «ءاينالقع ايدأم ايسح الماعت هعم لماعتلاو ؛سوسحملاب

 اهرطف امك ةيناسنإللا سفنلا بيك رت ىفف . ضرألأ ةرامع ىف اهمادخشساو ٠ ضرألاو

 نايإلاو « ساوا هكردت اه ناهإلا ةعزن :ناقسانتتو نافلآتتو اعم ناتعزتلا رواجتت هللا

 ‹«ىرخألا تانئاكلا نع ناسنإلا اهب لاخلا زيم ةيرسم كلتو . . ساوحلا هكردت ال امي

 : هصئاصخ ةمدقم ىف اهلعجو

 . 4 ..بيغلاب نودمؤي ىذلا # نيقتملل ىده هيف بير ال باتكلا كلذ # ملآ #

 راصبالاو عمسلا مكل لعجو ائيش نوملعت ال مكتاهمأ نوطب نم مكجرخأ هللاو #
 , 4 نوركشت مكلعل ةدئفألاو

 عمسلا لمشي الماك الماعت ۔ةداهشلا ملاع عم ۔ىدألا نوكلا عم لماعتت ساوحلا
 عارشحلاو ملعتو ةبرجتو طابنتسأو سايقو ةظحالم نم هيلإ نايدؤي امو) رصبلاو

 لمسعتو هلع قلتو ءهللاب نەۇصف ٠بيشلا ملاع عم لماعتت ةدثفألاو (لالغتساو

 باسحو روشنو ثحعب نم هيف اسو رخآلا مويلاب نمؤتو «هثايبنأب نمؤتو «هیحو ىضتشم
 , .تناتش اللو ‹ عزاثت الو < ضراعت الب «ءارجو
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 لعفلا در ناك مث «ناسنإلا رّقحيو هللا دج اديد ابرو هتقنتعا ىذلا نيدلا ناكو

 هذه ىف مالسإلا فقوءامف . هللا نم الدب ناسنإلا ديجمت وه مهدلع «ىوسفهنلا#

 ؟ةيضقلا

 : نيفرطت ا نيضيقنلا نيب نزاوتلا طسولا ةطقن وه مالسإلا

 : ديري اط لاعفلا وهو «ضرألا ىفو تاومسلا ىف دملا وه هزامسأ تسدقت هللاف

 . 7( ديرب ال لاعف #* ديجملا شرعلا وذ # دودولا روفغلا وهو

 .[۳ ۔.1٢رقبلا ةروس (1)

 .[۷۸] لحنلا ةروس (۲)
 ]١١.١٤[. جوربلا ةروس (۳)
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 : هللا رتب مرکم هتاذ تقولا یف ناسنإلاو

 مهاتلضفو تابيطلا نم مهانقزرو رحبلاو ربلا ىف مهانلمحو مدآ ىنب انمرك دقتلو#

 . 4 الیضفت انقلخ نمت ریثک ىلع

 ناسنإلا مركتو .ناسنإلا ميركتل الباقم امضيقن سيل ىلاعتو هئاحبس هللا ديجمت نإ
 روصت امك نيعراصتم نيدن اسيل امهنإ . هللا ديجمتل الباقس اضيقن سيل كالذك

 ىق هللا !رخآلل اطوبه امهدح-أ عافترا نوكي ثيحب «ةيقيرغإلا ةينثولا ةروطسألا

 وذ قازرلا قالا وه ؛ ميكا زيزعلا وه « رهأقلا ىوقلأ وه ؛ديجلا ديمحلا وه ؛هالع

 ۂتیدوبع یف هنکلو ؛هتمحرل علطتملا هتوربح عضاخل ا دبعلا وه ناسنإلاو « نيتملأ ةوقلا

 نسو < . نيدجنلا هادهو «هدشرو هملعو ؛هلضف نم هبهوو ‹همرك قلاخا نأل ‹ مرم

 زيي القع هل بهو اإ ؛تانئاكلا ةيقب رهق امك نايإلا ىلع هرهقي مل هنأ هب همرک ام مرکآ

 : نیقیرط نیب اهب راتخپ ةلعاف ةدارإو هب

 باخ دقو # اهاكز نم حلفأ دق ٭ اهاوقتو اهروجف اهمهلاف # اهاوس امو سفنو

 , € اهاسد نم

 ايبلس انثاك سیلو ءالمه سيل هنكلو «نوكي نأ هل یغبنپ الو ءاهلإ سیل ناسنإلا

 دابعلا ةيدويعلو هللا ةيهولأل عستي هللا هقلخ ىذلا نوكلار !اهلإ سيل هنوكل ارقحم انيهم

 !مادص الو ضقانت الب «هماقم یف لک

 الإ ةوق الو هل لوح ال هنإو . ءاطح هتإو . فبعض هنإو . رصاق ناسنإلا نإ ةقيقحو

 هللا هل اهبتك ىلا ةعفرلاو ءهللا اهب همرك ىتلا ةمأركلا هنع عني ال هلك اذه نكلو . هللاب

 ادن هسفن لحعجیو ةيهولألا ىعدب نآ نيلفاس لفسأ هب طبهي طہهيو ةماإركلا هع ليزي ىذلأ اإ

 طقسي طقف ذئدنع .هاوه عبتيو ضرألا ىلإ دلخي وأ «هللا نود نم ادادنأ ذخشي و «هلل

 هنم عقيو ءروسصقلا هنم عقي نيحأمأ . هلأ نم ةلعللا هيلع قحقو (ضيضمحلا ىف

 باأتف ءهللا ىلإ ءاف ىعم «ةماركلا هنع ليزي ال كلذ لكف ءاطغإ هنم عقيو «فعضلا

 : بانأو

 .[۷*]ءارسإللا ةروس (]

 ٠ ١ ء۷] سجشلا ةروس (۲)
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 نمو مهبونذل اورغغتساف هللا اوركذ مهسفنأ اوسملظ وأ ةشحاف اولعف اذإ نيذلاو #
 ةرفغم مهؤازج كثلوآ # نوملعي مهو اولعف ام ىلع اورصي ملو هللا الإ بوندذلا رفغي

 . '4نيلماعلا رجأ معنو اهيف نيدلاخ راهئألا اهنحت نم ىرجت تانجو مهبر نم

 ١ نوباوتلا نیئاطنل-ا ریخو « ءاطح مدآ ینہ لک ٤
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 اهرقتحيو ةيرطفلا عفاودلا تبكي ايئابهر انيد ابروأ هتقنتغا ىذلا نيدلا ناكو

 مهدنع «ىرضهنلا» لعفلا در ناكو ,اهيلع لبسلا قالغإ ىف ةعفرلا ىريو ءاهرذقتسيو

 ىلع ةروثلاو . . ةيناويحلا دح ىلإ . .دح ىصقآ ىلإ ةيرطفلا عفاودلا عم قالطنالا وه
 ؟ةيضقلا هذه نم مالسلا فقوم امف . قالطنالا عني ديق لك

 : نيفرطتلا نيضيقنلا نيب نزاوتلا طسولا ةطقن وه مالسإلأ

 اهلاجم اهئاطعإ ىلإ وعدي لب ءاهشبكي الو ةيرطفلا عفاودلا رذقتسي ال مالسألا
 فست ال ىکل ًایلعلا میقلاب اھطبریو ءاهقلطنم عفريل اهطبضي هنكلو « لمعتل ىعيبطلا
 : لاوحألا عيمج ىف !ايناسنإ# اهؤادأ لظيو «ناويحلا ىوتسم ىلإ طبهتو

 بهذلا نم ةرطنقلا ريطانشلاو نينسلاو ءاسسلا نم تاوهسشلا بح سانلل نيز #
 نسح هدنع هللاو ايندلا ةايحلا عاتم كلذ ثرحلاو ماعنألاو ةموسملا ليخلاو ةضفلاو

 راهنألا اهن نم ىرجت تانج مهبر دنع اوقتا نيذلل مكلذ نم ريخب مكتبنؤأ لق #٭ باملا

 انبر نولوقي نيذلا # دابعلاب ريصب هللاو هللا نم ناوسضرو ةرهطم جاوزأو اهيف نيدلاخ

 نيقفنسلاو نيناقلاو نيقداصلاو نسيرباصلا # رانا الع ًاتسقو انب وند اتل رفغاسف مآ انن

 . 4 راحسالاب نیرفغتسملاو

 هئم ةوهش هج وز یتآیل اندحأ نإ هللا لوسر اي !ولأق . ارجأل مكدحأ عضب ىف نإو»

 ذإف ؟رزو اهیف هيلع ناکأ مارح ىف اهعضو ول تيأرأ : لاق !؟رجآاهیلع هل نوک مش

 .“: رج اهیلع هلف لالح یف اهعضو

 .[۱۳۹۔۱۴۳۵] نارمع لآ روس )١(
 .ناخيشلا هج رحل (۴)

 .[1۷. ٤1 نارمع لآ ةر وس (۳)
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 بغر نمف ءاسنلا جوزتآو «مانآو موقآو :ءرطفآو موصأ ىنکلو ءهلل مكاقتأ ىئإ ال

 . ٩ یتم سيلف یتنس نع
 . #7 نیفرسملا بحب ال هنإ اوفرست الو اوبرشاو اولکو#

 اومآ نيذلل ىه لق قزرلا نم تاسبیطلاو هدابعل جرخأ ىتلا هللا ةشيز مرح نم لق #

 . "4ةمايقلا موي ةصلاخ ايندلا ةايللا ىف

 مهل لح مكماعطو مكل لح باتكلا اوتوآ نيذلا ماعطو تابيطلا مكل لحأ مويلا#

 نهومتيتآ اذإ مكلبق نم باتكلا !وتوأ نيذلا نم تانصحملاو تاسمؤملا نم تانصحملاو

 . 04 نادخآ یذختم الو نیحفاسم ريغ نیتصحم نهروجا

HE 

 ءهبراحيو روطتلا منيو ءىش لك ىف تابثلا رقي انيد ابروأ هتفنتعا ىذلا نيدلا ناكو

 ىلإ رظنلإو ؛ءىش لك ىف روطتلا ثادحإ وه مهدنع «ىوضهتلا» لعفلا در نأك مث

 ةعيبطو نوكلا ةعيبطل ةَفلاخمو ةيعجرو دومجو ةرجعم هنأ ىلع  هقالطإ ىلع _ تابثلا

 ؟ةيضقلا هذه نم مالسإلا فقوم امف . .ةايلا

 : نيفرطتملا نيضيقنلا نيب نزاوتملا طسولا ةطقن وه مالسإلا

 !تايث اهلك ةايځ! الو . . روطت اهلك ةايخإ ال

 نأ نکی ال تاریغتم كانهو . ريغتت نأ زوجي الو ؛«ريختت نأ نک ال تباوث كانه

 دسفت ريغشملا طخلا ىلع تباوشلا عضوت نيحو . تبلت نأ زوجي الو اهلاح ىلع تبثت

 نيرمألا جلاعي مالسإلاو . ةايلا دسفت تباثلا طفلا ىلع تاريغتملا عضوت نيحو . ةايحلا

 ۔ میام هجر (۹)

 ]۳١[. فارعألا ةروس (۲)

 ,[۲] فارعألا روس
 , ]٥[ ةدثالأ ةروس (£)
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 : یدبآ یلزآ مویق یح هنأل ‹ریغتپ ال تہاث دوج وو .دوج وم ىلاعتو هناحبس هللا

 . ( ہیلع ءیش لکب وهو نطابلاو رهاظلاو رخلاو لوألا وه

 نمو «دّبْعي نأ هلإلا قح نمو . .هتاقولخم نم ناسنإلاو «هناحبس قلاخلا وهو
 . ههلإ دبعي نآ قولخيملا بجاو

 اهتيلهاج ىف ابروآ تعنص امك ریغتملا طلا ىلع عضوت نيح . . ةتباث ةيضق كلت
 نأل « ةفئاز ةهلآ هنم الدب دبعتو «دبعي ال ىفيقحلأ هلإلا نأ كلذ ىلع بثرتي ةرصاعملا

 دعي اذه نأ ناسنإو ناسنإ نيب قرفلا سيلو . .دبعي نإ دبال . .هترطفب داع ناسنإلا
 وأ هللا عم ىرخأ ةهلآ دبعي اناسنإو «قحلا هلإلا دبعي اناسنإ نأ قرافلا اغإ .دبعي ال كاذو

 ادبآ ایش دبع ال هنآ ۔هدرمت وأ ۔.هرورغ ةلظغم یف ناسنإلل لیخی نیحو . ءاوس هنود نم

 :هأاوهل دبأع ةظحللإ كلت ىف رهف

 . هاوه ههلإ ذختا نم تیآرفآ *
 . . ضرألا هعم دسفتو «كسشپ هاوه دعي نحو

 بترتي ىتلا ةيضقلا . .ضرألا هذه نكس ذنم ناسنإلا ةايح ىف ىربكلا ةيضقلاو
 ريدا ء قحا هللا دبعي له : ةيضفلا هذه ىه «ةرحألا ىف هلآمو ايندلا ىف هلاح اهيلع

 ء هنود نم وأ هعم ىرخأ ةهلآ دبعي مآ «ةرحآلاو ايندلا ىف هتايح ميقتستف < ةدأسعلأپ

 ‹ لسرلا اهلجأ نم لسرأ ىتلا ةيضقلا ىه ىهو ؟ةرحآلاو ايندلا ىف هتايح دسفدف

 .راثلاو ةنجا اهلجأ نم تميقأو

 . "7 نودبعاف انآ الإ هلإ ال هنآ هل یحون الإ لوسر نم كدبق نم انلسرآ امو

 .(04 ایش هب اوک رشت الو هللا اودبعاو $
 , 4 هريغ هلإ نم مل ام هللا اودېعا ل

 .[۳] دیا ةر وس (۲)

 ,[ ۳1 ةا ةروس ()

 .[ ٥ ءاینآلا روس (۳)

 ]۳٣[, ءاسشلإ ةروس (غ)

 ,[2 ]دوه ةروس (0)
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 : هللإ لزنأ ام عابتإ هللا ةدابع ىضتقمو

 . € ءایلوآ هنود نم اوعبتت الو مكبر نم مکیلإ لزنآ ام اوعبتا

 . “هللا هب نذأي مل ام نيدلا نم مهل اوعرش ءاكرش مهل م

 فوخ الف یاده عبت نمف یده ینم مکنیتاپ امف اعیمج اھٹس اوطبھا الت

 اهيف مه رانلا باحصأ كئلوأ انتايآب اوبذكو اورفك نيذلاو # نوسنزحسي مه الو مهيلع

 , 4 نودلاخ

 یاده عبثا نمف یده یثم مکنیتأی امف ودع ضعبل مکضعب اعیمج اھنم اطبها لاق
 ةمايقلا موي هرشحنو اكنض ةشيعم هل نإف ىركذ نع ضرعأ نمو # ىقشي الو لضي الف
 . “0 یمعأ

 : مركتلاو ةعفرلا عضوم ىف نوكي هللا لزنأ ام ناسنإلا عبتي نيحو

 نولمسعت اج هللاو تاسجرد ملعلا اوتوأ نسيذلاو مكنم اونمآ نسيدلا هللا عفري #

 .  ریبخ

 : يركتلاو ةعفرلا هنع لورت هاوه عبتيو ضرألا ىلإ دلخي نيحو

 * نيواغلا نم ناكف ناطيشلا هعبتأف اهنم خلسناف انتايآ هاثيتآ ىذلا ابن مهيلع لتاو ل

 لمح نإ بلكلا لسمك هلثمف هاوه عبتاو ضرألا ىلإ دلخأ هنكلو اهب هائعفرل انش ولو

 مهلعل صصقلا صصقاف انتاياب اوبذك نيذلا موقلا لثم كلذ ثهلي هكر تت وأ ثهلي هيلع

 . 4 نوملظي اوناك مهسفنأو انتايآب اوبذك نيذلا موقلا الثم ءاس # نوركفتي

 ءةفاك ةيرشبلا ىلإ ةهجوملا «ةريحألا ةلاسرلا ىف هللا ددع نم لزنملا ىنابرلا جهنملا امأ

 تاجاحب ایفاو نوکی ن هناحېس هلژنم ندل نم هيف یعور دقف « نیدلا اهیف لمتکا یتلاو

 ]١[. فا رعألا ةروس )١(
 .[؟۱١] یروشلا ةروس ()
 .[؟ 4۔۲۸3 ةرقبلا ةروس (۳)

 ۹۲٤[. ۹۴۳1 هط ةروس ( 67
 ء[ ١١ ]ةلداجملا ةررس (8)

 ]1۷٥-1۷۷[. فارعألا ةروس ()

۳۹ 
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 «ةريصب ىلع عبتي نيح هلظ ىف ةايحلا نسات ال ثيحب ءاهريغتمو اهتباث ءاهلك ناسنإلا
 .ًاهقالطنأ طبضت طبأوض الب كلذك تلفنت الو

 : تاريغتمو تباوث ینابرلا عیرشتلا یف كانهف
 , كيرش الب هدحو هللا ةدابع تہأوثلا نم

 . ضرعلاو لاملاو مدا ةمرح تباوثلا نمو

 ىلإ بلقننت ال ثيحب ةطبضنم تاونق ىف نسجل ا تاقالصع ميظنت تباوشلا نمو
 ,یضوف

 شاغملا عيزوتو اهطبارت ىلعو اهيلع ةظفاحملاو ةرسألا تاقالع ميظلت تباوشلا نمو

 . لدعلاب اهيف مراغملاو

 تالسصاسحملا ىف عادضلاو شغلاو ةقرسلاو بصفلاو ابرلا مرمت تباوشلا نمو

 .ةيداصتقالا

 داسفلا نم ثدح ام ثدحف ريغتلا طخلأ ىلع ةرصأعملا ةيلهاجلا اهتعضو هذه لكو

 . ضرالا ىف
 نوكلا تاقاطو ىرشمبلا لشعلا نيب مئادلا كاكتحالا نم أشدت تاريغتم كانهو

 «ةدالا صاروخ نم اديدج ناسنإلا فرع املك «ةايأ ةروسص اهسعم ريختتف (یدالا
 ئذلاو ؛ةرطفلا نديد وه ىذلا ؛ليمكتلاو ليمجستلاو نيسحتلا ىف ةفرعملا لغتساف

 فقومو .اهتيقرتو ةايحلا ةيميتو ضرألا ةرامعل اعفاد نوكيل ةرطفلا ىق هللا هعدوأ
 اهضعبف . ثدحي ىذا ريغتلا عون بسحب ‹نيعون ىلع تاريختملا هذه هاجت ةعيرشلا

 . نعم راطإ ىف اهسبعت نآ نود تاريخا مكحت ةتباث دعارق ةعيرشلا هل تعسضو

 ىلإ ىوعر داصتقا نم اهن ةروصلا ريغدتو ةيداصتقالا تالماعملا مكحت ىتلإ تبارشلاك

 هيف دهتجيف «همكحت ىتلا تبأرثلا ريغنت نأ نود «یعانص داتقا ىلإ یعارز داصتقا

 ماظنكو «ةيرادإلا تاميظنتلاك ۔اهضعبو .ةررقملا تباوثلا دودح ىف ءاهقفلا ءاملعلا
 ء ىرشبلا لقعلل ةكورتملا ةلسرملا حئاصملا نم هنأل ةعيرشلا هل ضرعتت مل الشم رورملا
 داهتجالا طرش نوكي لاوحآلا عيمج ىفو . نيملسملل ةحلصملا ققحب اب اهيف دهدجب

 اغنإ ؛ ليصفتلل انه لاجم الو « ةعيرشلا دصاقم مداصي وأ الالح مرحي وأ امارح لحي الأ

 ىتلأ ةنورملا كلت وه انه هيلإ ةراشإلا ديرن ىذلا نكلو . لوصألاو هقفلا بك هناكم
+{ 



 نم هلك نمزلا ىد ةيرشبلا ةايحلا مكحعتل اهلزنآ ىتلا « ةمتاخ-أ هتعيرش ىف هللا اهلعج

 ؛حلاص ديدج لكل عستتف ءاهيلع نمو ضرألا هللا ثري نآ ىلإ هرب لوسرلا ثعبم
 . تابثلا مرلي ثيح ةتباث ًاهتباول ىقتو

ita 

 مل ىرسلا ملسملا نآ دج ‹ نيدلا اذه ىف هللا اهلعج يتلا صئاصخلا هذه انلمأت اذإ

 درمتيو هذبني نآ ةجاح ىف وه الو « هنيد عم عارصلا فقوم ىف ۔ طق نوكي الو ۔ طق نکی

 عارصلا نم دب اهل نكي مل ىذلاو ءابروأ هتقنتعأا ىذلا نيدلا عم لاحلا ناک امک « هلت

 امشيحف . ومنتو ددجتتو كرحتتو ضهنت نأ تدأرأ نإ « هيلع درمتلاو هذبلو هع

 ؛هتایح تالاجم نم لاجم یآ یفو «هتاطاشن نم طاشن یأ یف «یوسلا ملسملا هچوت
 هثحي ىذلأ وه نيدلآ نأ كلذ نم سكعلا ىلع دجي لب «هزجحي ازجأاح نيدلا دجي نلف

 . طاشتلاو لمعلا ىلإ هعفديو « هتمه ضهنتسيو

 . . خيراأتلا وه دهاشلاو

 ملو < ملع ةمآ مالسإلا اهقادتعإ لبق نكت مل ةيرشبلا ىلإ مالسإلا تلمح ىتلا ةمألاف

 ىح ىملعلا ثحبلل اهعفد ىذلا وه مالسإلاو .ضرألا ةرامعب ةريبك ةيانع اهل نكت
 ىف ةيرشبلا اهيلع ذملتست ىتلا «ضرألا ىف ةماعلا ةمألا ىه مايألا نم موي ىف تراص

 ىلا ىملعلا ثحبلا ىف ىبيرجتلا جهنلا طابنتسال اهعفد ىذلا وه مالسإلاو .مولعلا

 ىذلا وه كلذك مالسإلاو . فثیدحلا ملعلا نيدايم لك ىف ثدح- ىدلا مدقتلا دأمع وه

 عاونآ یتشب ب اهترامعو ءاهلهاجم فشكو ضرألا بكانم ىف ىشملا ىلإ نيملسلا عفد

 ؛لاصتا لئاسو ميظنتو قرط ءاشنإو ندم ءاثيو ءةرأجتو ةعادصو ةعارز نم ةرامعلا
 فاقوأو «ىئاجم بيبطتو «ىناجم ميلعت نم ءةعيفرلا ةيئاسنإلا تامدخلا نع الضف
 نايكل ةلماشلا ٠ بنار ا ةددستملا ؛ةدفلا ةيخيراتلا ةراضحلا ءذهو . ربلل رشلو ءريخلل

 ىلمعلا هطاشلو ىملعلا هطاشن . هترحلآو هايد . هح ورو هلقعو هدسج : هلك ناسنإلا

 لظ ىف تمت اهنإ طقف لوقن اال ءىحورلا هجاتنإو ىداملإ هجاتنإ «ىركفلا هطاسشنو

 ةمجرتو «مالسإلا جاتن تناك اهنإ لوقل نكلو « عارص الو هعم ضراعت الب مالسإلا
 . نيدلا اذه ىف ةعفادلا حورلل ةيعقاو
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 امإ : نيتلاح ىدحإ نع جرخت ال ىهف ةيمالسإلا ةمألل ةيخيراتلا ةريسملا ام

 نع فارحنأو «هنم تفلت امإو ؛ةريصبو ىعو ىلع هب كسقو « نيدسلا اذهب مأزسلا
 . ةميجاشم

 نيكمتلاو ةرقلا تارتف ىه كسمتلاو مازتلالا تارشف نإ : لوقت خيرانلا ةداهشو

 تارتف یه «فارحلالاو ثلفتلا تارتفو «بناوجلا عيمج ىف راهدزالاو ةعفرلاو

 عيمج ىف نورقلا ريخ تناك ىلرألا نورقلا نإو . نيكمتلا لاوزو طوہهلاو فعلا

 . ةيمالسإلا ةمألا خيرات ىف اعيمج كورقلا آوسأ وه ريحألا نرقلا نإو «تالاجللا

 ؛ نيذلا اذهب ىعاولا كسمتلا نورق ىه تناك ىلوألا نورقلاف ؛ةحضاو ةلالد كلذلو

 , ىتلا «ةمألا ةايح ىف هيتلا ةرتف وه ريخألا نرقلاو . عقاولا ملاع ىف هتايضتقب لمعلاو

 نم خلسنا نم اهبف خلسناو «نيدلا اذه ريغ نم عجارم اهل تذختإو ءاهنيد اهيف تيسن
 .مالسإلا

 بقعا ردصمو ‹ نيدلا اذه وه ةمألأ هذهل ةوقلا عبنم نأ كلذ ةحضارلا ةلالدلاو

 خيراتف . .ةقيقحلا هذه ىلع ةلالد حضوأ وه أم كانه لب .هنع دعبلا وه اهب ملي ىذلا

 لمتشي خيرات وه امن . ردحنم طح ىلع اطوبه هلك سیلو ادوعص هلك سیل ةمألأ هله

 تافارحنالاو عدبلا تناك ةمألا خيرات نم ةرتف ىقو . ةطباهو ةدعاص تابدذذ ىلع

 بلاکتف ؛ لبق نم هتفغلب دق نكت ملأدح تلصو دق فيلاكتلا نم تلفتلاو فرشلاو

 تداكو «ةينطابلا قرفلاو ةضفارلاو راتتلاو نويبيلصلا : بناج لك نم اهيلع ءادعألا
 جالعلا ناكف « ىناثلا ىسابعلا رصعلا ةياهن ىف كلذو « خيراتلا نم لوزتو كلهت ةمألا
 اهفعض اهنع تضفن ذثدنعو . . نيدلإ اذهل ةدوعلا وه هللا نم لضفب ۔هتطأعت ىذلا

 ةدكم تداعو <« نييبيلصلاو راتتلا تدرطف ؛ اهتيويح اهل تدأعو ءاهسعاقتو اهلذاختو

 .ءادعألا ةك وش تدمخف ضرألا ىف

 نيد تقنتعا ىتلا ةمألاو «سلوب نيد تقنتعا ىتلا ةمألأ نيب ىرحخأ لباقت ةطقن انهو
 ىف هتعرج تدأز املك «ءادلا وه اھنید ناک سلوب نید تقنتعا ینا ةمألاف . قحا هللا
 نأ اهجالع نم اءرج ناکو ءاهب طيح یتلا تاملظلاو اهداسفو اهفعض داز اهتایح
 اهشيويحو اهيتفأاع تناك قحلا نيدلا تقنتعا ىتلا ةمألا امنيب . نيدلا كلذ نم جرخت
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 ‹ ضرألا یف انیکمت تداز اھتایح یف هتعرج تداز املک ءاھنید یف اھتوقو اھتعفرو
 .ةرحآلا ىف هللا ناوضر نع الضف ءايندلأ ةايلا ىف ةريسملا ىف احاجنو

 ريخب ابروأ ديلقت ىلإ نوعدي نيذلا اهيلإ ءىفي نأ بجي ةمهم ةيخيرات ةقيقح كلتو
 نأ -برغلل ةيركفلا مهتيعبت لعضب .نونظب نيذلاو «ريلم باك الو ىده الو ملع

 ‹دبشت نأ بجي ةراض ةدام ۔ هلك  هثأو < ليصأو فثاز نيب هيف قرف ال !نید هلک «نیدلا#

 ىذلإ ۔ هتاذ برغلا امديب !دودحلا قيضأ ىف رصحنيف اهمأدختسأ مجحي ليلقلا ىف وأ

 ىلإ فرعيو «مالسإلا ةقيقح اديج فرعي- ريم بأتك الو یده الو ملع رغب هنوعبتي
 ةرضأحخا ةيمالسإلا ةرحصلا براحي كلذلو «ةمألا لهل ةرق ردصم وه ىدم ىأ

 ءةمألا هذه ةبيغ ىف الإ هلتحا ام ىذلا هناكم نع هحزحزت نأ ةيشح ؛ ةيشحسو ةوأربب

 . یتا یف اهتبیغ نم ببسبو

 قحل ا نومتکیل مهنم اًقيرف نإو مهءانبآ نوفرسعپ امك هنوفرعپ باتکلا مهانیتآ آ نيلا
 .# نوملعي مهو

NERE 

 نيكمتلا هؤشنم «ةرصاعمل ا ةيلهالا ىف سالا ىلع رطيسي امخض امهَو كانه نكلو ا ۾ ےس
 نيكمتلا اذه نأب نظلا وه مهولا كلذ . ثيدحلا هخيرات ىف برغلا هزرحأ ىدلا ىداملا

 حيحسص برغلا هلعفي ام لكف مث نمو !ةايحلل ميلس جهنم نع الإ اشني نأ نكه ال
 !ميقتسمو ميلسو

 هللا ىرجي تلا ةينابرلا ننسلاب ربك للهج یف مه هنودقتعی وأ كلذ نولوقي نيذلاو
 نوبيطلا الإ نيكمتلا ىلع لصحي الأ ردق دق هللا نأ ولف . صضرألا ىلع رشبلا ةايح اهب
 يف نيكمتلا نيب طاہترا كانه ناكلو «هناكم ىف مهنظ ناكل نوسميقدسملا نوحلاصلا

 : رمألا اذه ىق هللا ةنس ىلإ رظنا نكلو . هئارو نم جهنملا ةمالسو ضرألا

 . هيلا تاملط نم جرحت مله# باتک تعش نإ ارقا (۱)
 .[؟ ٤11 ةرقبلآ ةروس (۲
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 اهالصي منهج هل انلعج مث دير نل ءاشن ام اهيف هل انلجع ةلجاعلا ديرب ناک نم #

 ناسك كفلواف نمؤم وهو اهيعس اهل ىعسسو ةرخآلا دارآ نمو #٩ اروصدم امومذسم

 كبر ءاطع ناسك اسمو كبر ءاطع نم ءالؤهو ءالؤه دم الك # اروكشم مهي

 . 4 !روظحسم

 نمؤملل ايندلإ ىف نيكمتلا ىطعي هنأ ىلاعتو هناحبس هللا نم حيرص ريرقت اذهف
 ىلع جوعملا جهنملا بحاصو حيحصلا جهنملا بحاصل ىأ .ءاوسلا ىلع رفاكلاو

 !ءاوسلا

 ةماقتسأ ريغ ىرحخأ تاودآو ىرحأ ربياعم  ةيئابرلا ناسلآ بسح  نيكمتلا طبتري اغنإ
 : ةيلاتلا ةيآلا اهنيبت هداسف وأ حهنملا

 ال اهيف مهو اهيف مهلامعأ مهيلإ فون اهنيزو ايندسلا ةايسلا ديرب ناسك نم
 . 4 نوسح

 ىلإ ىدؤت ال لمع الب ةبغرلاف !ةبغرلا درجم تسيل ةيآلأ ىف ةروكذملا ةدارإللاو

 ىلقع دهج نم «ةبغرلا قيقحت ىلإ ةيدؤملا تاودألا مادختسا حم ةبغرلا ىه امنإ .ءىش

 یف دسلاو «ةرباتلاو بآدلاو : ىملعلا ثحبلا لمشي «یدسجو یبسصغو یسفنو

 دقف بابسألا هذه رفاونت نحف . .فدهلا حوضوو ‹ سغنلا لوطو ؛ميظنتلاو « لمعلا

 .مهدهج مهسخبي الو ءايندلأ ةايلا ىف مهدهج ءازج اهب نيمئاقلل ىّفْوي نأ هللا ىضق

 : كلذ نم رظنلل اتل دشأ وه ام ىلاعتو هناحبس هللا لوقي لب

 . 4..ءیش لک باوبآ مهیلع انحتف هب !ورکذ ام اوست املف

 !بئاج لک نم نیکمتلا باربآ مھیلع ادحتف «دتشاو مهداسف داز اح یآ

 ىلع نيجراخلا هللا هب جردشسي « جأردتسالا نيك اذهف . كلذ ىف هتمكح هللو

 : امت اودادزیل هدا

 .[؟ ۔۹۸] ءارسإلا ةروس (
 .[6] دوه ةروس (1)

 ]٤٤[. ماعيألا ةروس 7
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 ملا اودادڑسیل مھل یف اغ مھسضتأل ریخ مھل یلف اغ اورفک نیا نیس و

 .' نيهم باذع مهلو

 .'(نیتم یدیک نإ مهل یلمآو # نوملعی ال ثیح نم مهجردتسنس
 . 'يملع ريغب مهنولضي نيذلا رازوأ نمو ةمايقلا موي ةلماك مهرازوأ اولمحيل#
 : رامدلإا هتياهنف لاط امهم نيكمللا اذه توك نع الضف كلذو

 اوتوآ امہ اوسحرف اذإ یتسح ءیش لک باوبآ مھیساص ادحتف هب اورکذ اس اوسن املف ٭
 بر هلل دسمحلاو اوملظ نيذلا موسقلا رباد عطقف # نوسلبم مه اذإف ةحغب مهانلخأ
 .  ه نيلاعلا

 نيكمتلا باوبأ حتفو ةيداملا ةرفولا مغر هيف نوشيعي ىذلا ةفكنضلا نع الضفو

 : مهيلع

 . 4. .اکنض ةشيعم هل ناف یرکذ نع ضرع نمو

 ةيبصعلاو ةيسفنلا ضارمألا ىف احضاو ىدبتي مويلا برغلا ةايح.ىف كنضلا !ذهو
 الو ماودلإ ىلع ديازدت ىتلا «ةيرلأو تاردخعلاو رمخلاو نونلاو راحسلالاو قلقلاو

 . ليبس نم اهفقو ىلإ نودجي

 !: ةرخآلإ ىف سيثيلا ريصملا نع الضف هلك كلذو

 ال اهيض مهو اهيف مهلامسعأ مهيلإ فون اهتنسيزو ايندلا ةابحلا ديري ناسك نم
 ام لطابو اهيف اوعنص ام طبحو راتلا الإ ةرخلآلا ىف مهل سيل نيذلا كئلوأ # نوسخبي

 . 0« نولمعي اوناک
 . بناج یف نوقرتفیو نتسلا هله نم بناج یف نوکر تشیف اونمآ نیذلا امآ

 هلذبي ىذلإ دهحل ا تاذ . .ذختت تاودآو «لذبي دهج ريغب نیک ال هنآ یف نوکر تشي
 ىبصعلاو ىسفتلاو ىلقسعلا دهها :تاودألا تاذو «نيكمتلا لجأ نم راضكلا

 ٠ ' .[1۷۸]نارمع لآ ةروس (1)
 ]٠١.٠١[. ملقلا ةروس (۲)
 ]١[. للا ةروس (۳)

 ]:.٤٥١[. ماعئألا ةروس (6)
 .[٤۲]هط ةروس ()
 ء[15.123 دوه ةروس ()



 ‹«لمسعلا ىف دجلاو «ةرباشلاو بأدلاو « ىملعلا ثحبلا لمشي ىذلا «ىدسسملاو

 . .فدهلا حوضوو ‹ سفنلا لوطو «ميظلتلاو

 نادقتفيو ءاضرلا نيكمت ىف ناققحتب «نيرمأ ىف ايلدلا ةايحلل ةبسنلاب  نوقرعفيو
 . ةئينأمطلاو ةكربلا امه «جاردتسالا نيكمت ىف

 . ي( بولقلا نثمطت هللا ركذب الا هللا ركذب مهبولق نعمطتو !وتمآ نيذلا
 ءمامسسلا نم تاك رب مهسيلع انصستسفل اوسقتاو اونمآ ىرسقلا لهأ نأ ولو

 ۰ “4 ..ضرألاو

 لباقم ةكربلاو . ةيرحلاو تاردضيملاو رمضلاو راحتنالاو قلقلا لباشم ةنينأامطلا

 . ثكنضلا

 . .راثلاو ةنجلا قراف وه قرافلاف ةرحآلا ىف امآ

 نركمتلاو ىداملا حاجنلا نأ اهنم نيبتيو . رمآلا اذه مكت ىتلا ةينابرلا ننسلا ىه كلت
 نيكمتلا اذه مادام «هحالصو جهتملا ةماقتسأ ىلع اليلد هتاذ ىف سيل ضرألا ىف
 «بابسألا ذاختا ىف داهتجالا ىلع طقف ليلد وه امنإ !ءاوسلا ىلع نمؤملاو رفاكلل حتمي
 ىدؤت ىتلا بابسألا ذاختا ىف ةققاف ةعارب عرب دق ةنهارلا هتلوج ىف برغلا نأ كش الو
 . خيراتلا ىف ةمأ هغلبت مل ام اهيف غلبو «ىدالا نيكمتلا ىلإ

 لك لدتو «ىداملا نيكمملاب هل ةفالع ال فلتخم رحآ رمأف جهنملا ةماقتسإ امأ
 ميقلاو «ةايحلا جهنم قلعتي اميف موبلإ برخلا ةايح ىف عقاولا فارحلالا ىلع لئالدلا
 . كانه اهلجأ نم سادا شيعي ىلا

 نمو ناسنئإلا نمأدحإو ايناج دحلأ دق -ةرضاحلاو ةيضاملا هيتلوج ىف ۔ برغلا نإ
 .رخألا لمهأو « ةيناسنإلا ةايلا

 «بيخلاإ ملاع ىلع زكر ۔ ةيبروألا ىطسولا روصمعلا اهلثمت ىتلا ۔ ةيضاملا هتلوج ىفف
 لمهأو ءايندلا ةايحلا لمهأو ءةداهشلا ملاع لمهأو «حورلا ملاعو «ةرحألا ملاعو
 هلك كلذ ناكو ء لقعلا ىلع ةسيئكلا هتضرف ىذلا رجحلا نع الضم ؛ هعفأودو دسجلا
 . كانه ىطسولا روصعلا اهب فصوت ىتلا تاملظلا ىف ابيس

 .[45] فارعألا ةروس (۴)

 ٤٦



 ملاع ىلع زكر رضاحلا تقولا ىتح «ةضهللا» ذنم تأدب ىتلا-ةرضاحلا ةلوج ىفو
 ملاعو ءبيغلا ملاع لمهأو « ةيسحلا هذئإذلو دسحلأ طاشنو ءايثدلا ةابطأو «ةداهشلا
 ام ءرومألإ لك ىف مكحلملا وه هلعجو لقعلا هيلأت نع الضف «حورلا ملاعو «ةرخآلا
 ئدأبلاو ميقلا رادحنأ ىف اببس هلك كلذ ناكو .ءاوسلا ىلع حلصي ال امو هل حلصي
 . خيراتلا ىف هل ليثم ال ىذلا ىقلخلا للحتلاو

 فصن وه ہوشم خس شیعی ناک !تاملظلا یف شیعی برخلا ناک نیلاحا الک یف

 ىذلا لماكتملا هنايك طق هل عمتجي ملو . رخآلا فصنلا امإو فصنلا اذه امإ !ناسنإ
 . ؟تأسنالل!# هيلع هللا ىل

 نم تلخ اهئ وآ !رش اهلك تناک ۔ هیتلوج اتلک یف ۔برخغلا ةایح نأ اذه ینعی الو
 نم ةيلاصحخ تنئاكو ءًارش اهلك تناك هلک خیراتلآ یف ةيلهاج نس امف أ الك! ريفا بناوج

 .ريخأ

 ىف مهراأيحخ ةيلهاجلا ىف مهرايح# : ةيبرعلا ةيلهاحجلا نع هز هللا لوسر لوقي
 . .؟"«!وهقف اذإ مالسإلا

 ! ةياهاعإلا ىف رايخ دجوي هنآ كلذ ىنعمو
 ناعدج نبأ تيب ىف ةيلهاملا ىف فلح ىلإ تيعد» : مالسلاو ةالصلا هيلع لوقيو

 "!«تہجأل مالسإلا ىف هيلإ تيعد ول

 الو ! ةيلهاج اهنأب ةيلهاجل ا مسو عني ال تايلهاجل ا ىف رثانعلا ىثزجلا ريخلا نكلو

 ! ةياهدلا ىف رامدلا اهنع عنب الو . ىرخأ ةيحان نم دوج ولا ةيعرش اهيطعي
 برغلا جهنم نأ .ةلاجسعلا هذه ىف هددصب نحن ايف ۔ هلك رمألا اذه نم ةصالقلاو

 سيلو ءانفورظ ريغ فورظ جاتن هنأل ادعم قفني ال جهنم ةيعامتجالا مولعلل هلواثت ىف
 ةجاح ةيعامتجالا مولعلل ىمالسإلا ليصأتلا نآو «برغلا معزي أمك «ايعوضوم# املع

 هل هج وتو ءاهباسح ىف رمألا اذه عضت نأ ىغبني ةوحصلا نأو « ةيمالسإلا ةمألل ةحلم

 ىف مولعلا هذه ىف ثبنملا ىركفلا وزغلا لظيسف الأو هپ ریدج وه أم مامشهالا نم

 | برغلا هاجت ةضيرم ةيعبت اهيف ثبيو «نيسأردلا لوقع دسفي رضاحلا تقولا

 . ملسم هج رخ )٩(

 . ۱۳۳ ص ١ج ماشه نبا ةریس رظنأ (۲)
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 یمالسإلا لیصأتلا نوکیفیک
 ةيعامتجالامولعلل

 ةملك نم الدب «ىمالسإلا ليصأتلا» ةملك انرعخا انآ ىلإ الوأ ةراسشإللا ردسجت

 لاجم ىف بتك ام اريثك نأل ءةريحألا ةرعفلا ىف اهمادختسا عاش ىتلا «ةملسألا»
 ادامتعإ ناك ام ردقب «بولطملا ىنعمل اب ايقيقح ايمالسإ اليصأت نكي مىل ؟مولعلا ةملسأ»

 تايآلا ضبعب ىف لئسمتي ؛اسهيلع ىمالسإ ؟ءالطا عضو عم ؛ةيبرغلا ميهافملل
 !عوضوملا بسأئت اهن اهومدختسم ىري يتلأ ثيداحألاو

 ءاوس «ىمالسإ قلطنم نم ءادتبا قالطئالا هنإ . . فلتخم لمع ىمالسإلا ليصأتلا ٠

 سيلف .مولعلا كلت ىف برغلا هبتك ام عم قتلي مل وأ تايئزجلا ضعب ىف كلذ دعب ىقتلا
 فرعشلا دصقلا اغإ . فالتخالا درجمل فالعخالا الو «ءاقتلالا درجمل ءاقتلالا دصقلا

 ىدؤت ثيح ىلإ اهنم قالطنالا مث « ةيمالسإلا دصرلا ةيوازو «ىمالسإلا روصتلا ىلع

 دجنسو . بولطملا ثحبلا بسأل يتلاو ءأاهل دوهشملا ةيملعلا لئاسولا مأدخدشساأب انب

 ىف . ةيؤرلا ةيواز ىف . قالطنالا ةطقن ىف يه ىرهوجلا فالخلا نأ كلذ لعشفن نيح

 لك ىف ىرورضلا نم سیلو . ةلماكتملا ةررضلا ىف اهناكم ىف اهحضوو « عئاقولا ريسفت
 قفتن دق عامشجالا ىف وأ الشم خيراتلا ىفف . تايثزجلا ىف فالح كانه نوكي نأ ةلاح

 فلتخي ال دوهشم عقآو اهنأل ةيعامتجالا ةرهاظلا وأ ةيحيراتلا ةرهاظلا دصر ىف مهعم

 امأريشك «ةصاخلا مهتيؤر نم قثبنملا «ةرهاظلل مهريسفت نكلو . هتيؤر ىف سانلا

 نع فلتخم ىعقاولا انديصرو «مهتيؤر نع ةفلدخم انتيؤر نأل «هيف مهعم فلتخل

 مهنآ كلذ ىلع لاشم حضوأو . مهنازيم نع فلتخم هب نزن ىذلا نازيملاو « مهديصر

 امدقت ناك ءهلامهإ ليلقلا ىف وأ (اقيزيفاتيلا هنومسي ىذلا) بيخلا ملاع ءاخلإ نأ نوري

۹ 



 كلذ نحل ىرن امئيب «رضامحلا هرصع ىف برغلا هبستكا ابناسنإو ايعامتجأو ايخيرات
 نكلو «دوهشم عقاو اهنأل اهيلع قفتم ةرهاظلاف . .ناسنإلاب قيلت ال ةيناسنإ ةساكتن

 !اهفارطأ نيب ءاقل ال ةوه امهنيب لصفت مهدنعو اندنع اهريسفت

 انروصت وه هنم قلطلن ىذلا قلطئلاف ةيعامتجالا موللا نع انتيدح نوكي نيحو
 یتش ىف «ناسنإلا» عم لماعتت ىتلا مولعلا لك عرفشت روصتلا اذه نمف . «ناسنإال»
 ملع وأ ةيبرتلا وأ داصتقالا وأ عامتجالا وأ خيراعلا ءاوس «هتايح تالاجمو هتاطاشل

 هريسفت لواحي ءناسنإللا ةايح نم ابناج لوانت ءالوه نم ملع لكف . بادآلا وأ سفنلا
 همامتهإ زكري اميف رحآلا نع ملع لك فلتخيو . هيلع ءوضلا ءاقلإو هليلعقو هنينقتو
 لصألا دنع اعيمج كبتشت اهنكلو «هيلع زكري ىذلا بناجلل هلوانت ةقيرط ىفو « هيلع
 ,؟:ناسئإلا# وهو كرتشملا

 ىئلا ءدبلا ةطقنف «ةيعامشجالا مولعلل ىمالسإلا ليصأتلا وه انفده نوكي نيحو

 رداصملا اهضرعت امك «ناسنإلا» ةروص ىلع فرعتلا ةلواحم ىه اهنم قلطنن
 دودح ام ؟هنيوکت ام ؟ناسنإلا ام : ةباجإلا لواحن مث الوأ ادسفنأ لأسدف «؟"ةيمالسإلا
 ءأوس ء هيلع ةعقاولا طوخضلا نم هغقوم ام ؟هتازاجنإ رايعم ام ؟هدوجو ةياغ ام ؟هتاقاط

 ؟ءاهتتم امو هژدېم ام ؟اهج راح نم وآ سفن لحلاد نم

 ىف اهدعب لحأن ىتلا « ىلوألا ةوطخلا انوطخ دق نوكن ةحيحصلا ةباجإلا دجن نيحو
 هدنع ىقتلت ىدذلا « ماعلا روسصتلا كلذ ىلإ نيدنتسم ءهدرفجب ملع لك ىلع قيبطتلا

 .مولعلا لك هنع عرفتتو
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 ىذلا هزهاجل ا روصعلا ذحاأن ال اذا نولأسي نيذلا مه ريشكو ۔ لئاس لاسي ارو
 تالاجم لك یف ةعساش لحارس انع مدقت دق برغلاو «هتاسارد ىف برغلأ هيلإ لصوت

 هةيناسنإللا مولعلاب# اهنم اضحب وأ تاساردلا هله ىمست اناعماج ضعب نآ ىلإ ریشن نأ اه اب نسحی (۱)
 ةقلسعلا مولملإ» وه ةملكلاب دوصقلا نأ مهتم اتظ برغلا ىف ةمدخعسملا اندوطنااعs ةملكل ةمجرت
 رصع نم. هپ نودصقب مهل . نوييرغلا همدختسي امك مثطصملل ةسشلاب حيحص ريغ الهو «ناسنإلاب
 مهدنص ىتعت اهئأ ىأ !«یئابرلا یحولا نم ال ناسنإلا نم اهب ةفرعلا ذحؤت ىتلا مولعلا# ۔ مهدنع ةضهلا
 | تاحطلصلا لقث نحل هتلف اهلا نم الدب ةفرعملل اردصم نانإلاذداختا

 .امهب ةقلعتملا مولعلاو ةبسلاو باتكلا (۴)



 ةلثسألا هذه نع !ةيرايعم» تاباجإ هيدل تحسبصأو «ثحبلا تالاجسم لكو ملعلا

 1؟دوهجلا اهيلع رفوتو ءثحبلا ةنوشم انيفكت اعيمج
 . للحل ا : نييسأسأ نيللخ ىلع لمتشي ناسنإلل ىبرغلا روصتلا نإ ءدب ىذ ئداب لوقف

 ةيرظن هعمدق ىذلا «روطحلا ىنيورادلا ناويحلا كلذ وه ناسنإلا نأ رابععإ وه لوألا
 تاساردلاو ءةساردلا تالاجم نم ريثك ىف هيذغت لازت امو « ىضاألا نرقلا ىف نوراد
 ىذلا هقلاح نع لزعمب نأسنإلا ةسارد وه يناثلا للخلأو . ةصاحخ ةفصب ةيعامتجالا

 !ادجوم ريغب ذجو وأ ءهسفن قلح ىذلإ وه ناسنإلا اغأك ءدوجولا ىلإ هجرحأو ءأشنأ

 (تافرصتو لاعفأ نم هلع ردصي ام لكل رايعملا وهو عجرملا وهف مث نمو

 نامكخي نيذللا نيريطخل ا نيلصألا نيذه نم لك ىف للحل ا نط وم نع ملكتنسو
 ىف تارثؤيو «ىعو ريخب وأ مهنم ىعوب «ةيعامتجالا مولعلا ىف ةيبرغلا تاساردلا
 . مولعلا هذه ىف اهيلإ نواصي ىتلإ ةيثاهنلأ حئاتنلا

 « ةظحل لوأ نم اناسنإ قلخي مل ناسنإلا نإ ةينيورادلا لوقت لوألا للخلل ةبسنلابف

 ةدرقلا دحأ نع هرودب روطتملا ءناسلإلاب هيبشلا درقلا وه رحخآ نثاك نع روطت وه اغنإ
 هروطت ىف رس هنإو «نوبيجلاو جناتوأ جناروألاو الليروضخلاو ىزنابمشلآ :عبرألا ايلعلا
 یشم هرمآ ادہم یف ناکف . یلاحلا هعضو نم ةرم لک یف اهیف برتقی ناک «ةدع لحارمب
 نيح هتماق باصتنا داز مث ءايلعلا ةدرقلا لعفت امك انايحأ امئاق بصتنيو «عبرأ ىلع

 نوكي ام رشكأ عذجلا ىلع زكتري مث نم هسآر حبصأف ءراجشألا رامث نم لكأي ذحآ
 نم یدس ىلع ادیور ادیورو ؛ملعتو ملکتف ؛ربکی نأ هخمل حیتأف ءءاضفلا یف اقلعم

 !«ناسنإلا» وه حبصأ ىصحي داكي ال نمزلا
 تماق ىتلا ةيضرفلا ةحص ىدمو ءاهتاذ ةينيورادلا ةيرظنلا شقانن نآ ديرن امو

 ءناسنإإلا لصأو ةايحلإ لصأل ةبسنلاب ىأر نم رثكأ مويلا ةيملعلا ةحاسلا ىفف ءاهيلع

 ىلع اهسفن ضرفتو ءةيضقلا ريسفت لواحت ىتلا اهدحو ىه ةينيورادلا ةيرظنلا دعت ملو
 , “ةحساسلا

 ةيبرتلا بتكم رأدصإ «ىاكوب سيروم ىسنرفلا ملاسلل «ناسنإلا لسإ» باعك لاغلا ليبس ىلع رظنإ (1)

 ۰ . یجیللا
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 دقف ۔هب ملسن ال ىلدج ضرف وهو ۔ةيرظنلا ةحص ضرف ىلع ىتح هنإ لوقن اننكلو
 .ناسنإلل ةبسئلاب قيبطتلا ىف تافارحبلا ةدع كانه تناك

 ىلع زيكرتلا ىرج ءاهيلع اًملعو ءاهل امسا ؟روطتلا» تذختا ىتلا ةيرظنلا ىفف
 اهيف كرتشي ىتلا تامسلا ىلع ال ءروطتلا نئاكلا ؛اهبستكي» ىلإ ةديدحلا صئاصخلا
 بسحب الثم ۔ كانهف . هلثم روطتلا طح ىلع رست مسل ىتلا ءهيلع ةقباسلا تانئاكلا عم

 نم ریثک یف ههبشی نئاک ررطتلا یف الت ؛ یعمس زاهج هل سیل نئاک ءةيرظنلا
 ءهل ةهباشملا تانئأكلا ىف ادوج وم نكي مل ايعمس ازاهج ۲بستکا هلکلو ؛ صئأاصخلا

 هله ىلع ريك ر تلا نوكي نئاكلا اذه نع ثيدحلا دنعف . اهنع روطت ىتلاو « هيلع ةقباسلا

 اهعضو ىف تلمعكأا ىتح اهب ترم ىلا راوطألاو «اهبستكا» ىلا ةديدمجلا ةساملا
 وأ ءناريطلل ازاهج وآ ايرصب ازاهج ٤بسیکا» دق نئاکلا ناک رل كلذكو . ىئاهنلا

 .مهنع روطت نيذلا هنارقأل نكي ملام «خلإ . .ةيومدلا ةرودلا ميظدتل ازاهج

 نع ناسنإلا هب درفت ام ىلع زيكرتلا نوكي نأ ناسنإللل ةبسنلاب كلذ ىضتفم ناكو
 كلت نيبو هنيب هبشلا هجوأ ىلع ال ءاهنع روطت ىتلا « هيلع ةقباسلا تانئاكلا نم ههابشأ

 ىرج يذلا نكلو . .اهساسأ نم ةيضرفلا ةحص ضرف ىلع هلك كلذو . . ثانثاكلا

 ضارتفا عم) ايلعلا ةدرقلاو ناسنإلا نيب هبشلا هجوأ ىلع زيكرتلا وه ناک نیوراد دی ىلع

 ةرايعب .ىآ .ناسنإللا هب درفت أم ىلع زيك رتلإ نم رشكأ (امهنيب ةدوقفم ةقلح درجو

 | هتيناسنإ ىلع سيلو «ناسنإإلا ةيناويح ىلع زيكر تلا ۔ىرحأ

 قيبطت ىف للحلا اذه دس ۸6٥ ٥و۲ wزماء٣ ةديدخا ةيبيورأدلا» تلواح دقو

 دسمسع نم وهو لااا ا×اعر ىلسكه نايلوج» بتكف « ناسئإلت ةبسلاب ةيرظنلا

 Man in the Modern ثیدىkا ملاعلا ىف ناسنإلا هامس اباشك ةثيدحلا ةينيواردلا

 نإ هيف لاق ؛اداg۵1ع58 0 M22 ناسئاإلا درفت ناونعب لیرط لصفپ هأدب 4

 نع فشك ثيدحلا ملعلا نإو ؛ةصقأن تناك نيورأد اهيلع ينب ىتلا ثامولعما

 : هلوق للصفلا اذه ىف ءاجو « نيورادل ةمولعم نكت مل ناسنإلا درفت نم ةريشك بناوج

 ىري ادب هنکلو .اناویح هسفن رابتعا بنجت اعیطتسم ناسنإلا دعي مل نیوراد ةيرظن دعبو»
 ناسنإلا درفت ليل لازي الو . هل ليثم ال ةريثك تالاس ىفو «ادج ابیرغ اناویح هسفت
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 ىف تاسنإلا ةايلأ ملع عضو اذكهو . ١. : هيف ءاجو . مات ريغ ةيجولويبلا ةيحانلا نم
 : هيف ءاج امك «نايدألا لوقت ت امك «تاقولخملا ديسك هيلع هب معن اه لئام زكرم

 . “«هروطت ةقيرط ىف ةيق ةارلا تاناويحلا نب هل ليم ال ناسنالا ناف ارو

 ٠ ؟ىرن اذامف ةئيدحل ا ةينيورادلا بناج نم ةلواحملا هذه نم مغرلا ىلع نكلو

 !اناويح ناأسنإلا لاز أم

 قالطإلا ىلع ركذ الو «هنايك نم «ىجولويبلا» بناحلا ىلع زيكرتلا لاز امو
 !ناسنإالا نم ىحورلا بناجلل

 !هماهبإو هلقع ره . ةينيورأدلأ لرقت امك ۔تاسنإلا ىف روطت ىذلأ نإ

 ابصشم فوقولا ىلع. ناسنإلاب هيبشلا نثاكلا وأ .ناسلإلا دوعت نيح روطت هلقع

 نآ خشملل حيتأف ‹؛عذحلا ىلع هسآر زکتراف . . ٠ وجشلا ر امت نم لکيل ةليوط تارتفل

 ! خیرات هل راصو . .ةراضح هل تراصف ءاهنیست یل یمس مث < تاودالا مدختساف

 !لاژپ امو ناک !ناویح اذه ادع امیف هنکلو

 . هدحب نم ةثيدأ ةيسيورأدلاو ۔ نيورادب ادح ىذلإ ام ديدحعلا هجو ىلع یردن الو

 نإو۔ ىلسكه لوقي امك ىچولوپبلا وأ ۔تاسلإلا نم یدسجلا بناجلا ىلع زیکر دلا ىلإ
 ةسينكلا ةدياكم ىف ءالؤه ةبغرو ««ءاملعلا» و ةسينكلا نيب عارصلا وج نأ بسحأ تنك

 نكلو . .هاجتالا اذه ءارو ناك اهتاررقم ىفنو اهتالوقم فضیخستو اهزئاکر نیهوتب

 . ةصاحخ ةفصب ةيعامتجالا مولعلا ناديم ىف ءادج ةريطحن تناك جئاتنلا

 انينعي ىذلا نكلو !ضرألا لك ىف عساو قاطل ىلع ةيرظنلا هذه ترشن ام رمألو
 . تاذلاب ةيعامتجالا تاساردلا ىلع اهريثأت وه لاح ةيأ ىلع ائه اهنم

 نکلو .هداحلإب حجبتم ءداحلإلا ديدمش دحيم بتاك مالكلا اذه لوقي يذلا ىلسكه نايل وچ ن ظحالی (۱)

 ةلالد هتايط ىف لمحي ىذلا فارشعالا اذهل ءال هخجلت ناسلإلا درفشب ىلعتي امف (ةيملعلا# ئاشا

 . ةحسشأو

 باطعش نسج ةمج رل ؛ةرهاقلاب باتك فلألا عورشم رشت ٠ ثيدا ملاعلا ىف تاسنإلا ؛یلسکم ناہلوچ (۲)

 . ةيبرحلا ةمج ر تلا نم ۹ ص ء۳ ص نم تاقطتقم «رصتنم ميلا دبع ةعجاإرمو

 ! لكألا وم ناک ربکألا همه نأ یدېپ (۳)
 ریثأث ناو «هشدینو نیوراد حاج انبتر دقل : ینافلا لوکوتورپلا یف ؟نویهص ءامکح تالوکوترب» لوقت )٤(
 ! ديكأت لكب اتل حضاو نریم الا دئاقع يف امهراكفآ
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 !هتیناویح نم ج رخي مل هنکلو روطت أم هنم روطت !لازیامو ناک . تاويح ناسنإلا

 ؟هلغاشم امو ؟ناویخا فادهأ امف

 ماعطلا ىف لثمتملا « عاتمتسالا ىئاثلأو «ءاقبلا عارص لوألا : نييسيثر نيفده هل نإ

 هنم یعو الو «لعشی ال هلم یعو ریغب «ةزيرغلا عفادب نیرمألا نیذهب موقي ناوی او

 . هتايح ىف نييسيئرلا نيفدهلا نيله قيقحتل تافرصتو لامعأ نم هب موق اب موقي هنأب
 ملف ‹هتمأش باصتنا ةجيتن ةخعم ريك نيح ىعولأ ؟بستكأ3 دق روطتملا ناويلا نكلو

 ادې «هلم یعوب هسرا ناسنإلا راص اهتم یزیرغلا یتح لہ ‹ةيزيرغ هلامعأ لك دعت

 . .اهعايشإ ىلإ ةيدؤملا لئاسولآ نع ثحبلاب ارورم اهقيقحت ىلإ ىهتديو ةبغرلا كاردإب

 . عاتمتسالاو ءاقبلا عارص !فادهألا ىه فادهألا نكلو !معن

 لصحيلو «ءاقبلا عارص ىف هناكم ذحأيل ةيلضعلا هتوق مدخاتسب ناكف ناريل ا امأف

 .اهقاطن ىفو ؛ةزبزغلا ىحوب نكلو ةليحلا مدختسي انايحأو «هتارورض ىلع

 ىلا ةدجتسلا ةادألا مدىختسي  ەتالضىع باج ىلإ وهف روطتلا ناويحلا امأو

 ىدم عسوأ لقعلل همادختسأا راص یقترا املکو < لقعلا يهو «هروطت ىف ؟اهبستکأ

 مادختسا نم  هماهبإ روطت -رحآلا روطتلا هل هحيتي امع السضف كلذو «هيلعاف رثكأو

 . هفادهأ قيقحتل اهل رصح ال تاودأ

 نييسيئرلا نيروطتلا مادختساب «روطتملا ناويلا عم كلذك ىقترا دقف عاتمتسالا امأو

 ناولآ نم ادیدج انول نیح لک دجتسی ‹«عساو قأطن ىلع لقعلا هيف لحخدف « هناك یف

 اهمدختستو ‹ لقعلا اهعرتخي تاودألا نم اديزم كلذ ليبس ىف مدختسيو «؛عاتمتسالا

 !روطتملا ماهبإلا تاذ ديلا

 . .ةراضخا كلذ نم ًاشنتو

 هيعس و ءءاقبلا عارص ىف هتاذ تابثإل ناسئإلا ىعس ةليصح ىه بناج نم ةراضحلاف

 . .رخآ بناج نم عاتمتسالا ىلإ
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 ‹ ةيسأيسلا ةوقلاو « ةيبرحلا ةوقلا ىف لشمتي ءاقبلا عارص ىف هتاذ تابثإ ىلإ هيعسف
 فلتخم «نفلا ىف لثمتب عاتمتسالا ىلإ هيعسو « ةيداصتقالا ةوقلأو «ةيملعلا ةوقلأو

 . . تاوهشلا ءادن ىبلي اب رشابملا ىسحلا عاتملا بناج ىلإ هعاونأ

 أ هتازاجن رییاعم یه ۔ اھیقشہ ۔ ہذھو

 ةيداصتقالا ةوسقلاو ةيملعلا ةوقلاو ةيسايسلا ةوقلاو ةيبرحلا ةوقلاب سافت مألاف

 ىوقلا قحس تنك املك ۔اھل لفکتو ءعارصلا ةموح- ىف ءاقبلا نم اهنكمت ىتلا

 لجأ نم اهمدختست ىتلأ نونضلا ددعتب كلذك ساقت امك .اهيلع بلغتلا وأ ىرحألا

 . عاتمتسالا

 لالخ مألا «ةمظع١ هب ساقت ىذلا « ىعامتجالاو ‹ ىخيراتلا رايعلا وه اذه نوكيو

 . خيراتلا

 لدعلا رشن نم «ايلعلا ميقلا هيمسن أم ىنعن . . ؟روصتلا !ذه ىف «ميقلا» ناكم نيأ

 نع رظنلا ب رصب :ةيناسناللأ# عفادب ريخ-ا ىف سآللا كارشإو « ريا رشلو ملظلا ةلازإو

 ؟ناكم اهل لمه !؟یوقتلاو ربلا ىلع نواععلاو « ةع

 ىف وأ . . نيملاو نيحلا نيب عفرت تاراعشو !نوثدحتملا هنع ثدحتب ليمج مالك اهنإ

 ‹ ىلصألا نآويحلا دنع اهل ناكم ل هنإف !دحلإ لأم ذحؤت ال دحل ا دنع اهنكلو !نيح لك

 . !روطتملا ناريحلا دنع كلذك اهل ناكم الو
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 دق وه امنآأك ءهقلاخ نع لزعم ناسنإلا ةسارد وه ىبرغلا روصتلا يف ىناثلا للخلا

 ناسنإوال نوكت الأ ۔ مهدنع كلذ ىلع بترتيو !دجوم ريغب دجو امنأك وأ «هسفن قلح

 وه نوکي وها ءاريامف «هسفل عجرم ؟وه» نوكي امنإ !هتاذ دودح جراح ةيعجرم

 . هلإلا وه ۔ىرحأ ةرابعب هنآ ىأ .باوصلا وهو لصألا

 ةسسينكلا دض عارسملا نم اشن دق برسغلا ركف ىف للحل ا اذه نأ حضاولا نمو

 ىذ ئداب ةسينكلا زرفآ ىذلاو ءابروأ هتقنتعإ ىذلا نيدلا داسف نم : لق وأ .اهنايغطو
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 ةيركفلاو ةيلاملاو ةيحورلا :اهيف تخط ىتلا تالاجملا عيمج ىف اهنايغط زرفأ مث «ءدب

 .؟ناكلا اذه ريغ ىف هانلصف ام ءةيملعلاو ةيسايسلاو

 -«ةضهللا» رصع ذنم ةسيلكلا نايغطو نيدلا داسف هاجت ىبروألا لعفلا در ناك دقل

 ۔هتاذ هللا ىلع درمتلاو « ةسينكلا ناطلس ىلع درمتلا وه .قباسلا لصفلا ىف انرشأ امك

 نمانرشأ امك اذه ناكو) هللا نم الدب امج رم هّسقن ناسنإلا ةمأقإو ۔ ىلاعتو هناحبس

 نماهيف ملعلا ذحخؤي ىتلا مرلعلا ىآ ۲ا دصوصنانع ةيناسنإللا مولعلا» دلو ۔ لبق

 .(ىتابرلا ىح ولا نم ال ناسنالا

 .اذه لثجب ةئيلم مهسفنأ نع مهتاباتكف «اتسفنأ دنع نم كلذ لوقن نيذلا نحن انسلو

 رضع نع لوقي «ثرب ويار فيلأت ؛ةفسلفلا ئدابم» باتك نم جذومنلا اذه ذح

 : ةضهنلا

 ءاهيوذو ةطلسلل هتضراعجو « ةقلطملا هتيصخشب نأسنإلا روعشب رصعلا اذه زاتمأو»

 ةعيبطلا نأش ةضهدلا تلعأ دقو . . . "هل انطو هلك ملاعلا رابتعا ىف اديعب اطوش هباهذو

 فكلذلو . ىطسولا نورقلإ ىف ريكفتلا ةقيرط كلذ ىف ةفلاطم «ةيويندلا ةايأو ةيناسنإلا

 دنع مولعلاو نامورلاو نانويلا بأدآ ةساردل مهسفنأ اوصصح نيذلإ ءاملعلا ىمسي

 ىنعأ «ةيدرفلا وغ# نويئاسنإلا ءالوه هثدحأ ام ريخ نم نأكو . . .«نييناسلإلا# ءامدقلا

 رصع ىف لمهأ دق ناك ىأر وهو . هسفنل هسفنب ركفي نأ ىغبني نأسنإلا نأب لئاقلا یآرلا

 .؟"«لقعلا ةيدوبع

 اقنآ هيلإ انرشأ ىذلا هباتك ىف ؟یلسکه نایلوچ» لوقی .حرصأو حضوأ اجذوم ذخو

 هزجع ببسب ىضاملا ىف هلل عضح دق ناسنإلآ نإ : (ثيدحلا ملاحلا يف ناسلأولا)

 . ةرصاعم ةيركف بهاذم# باتك نم اةسيتكلا رود لصف تش نإ ظنا (3)

 ىف اهتضرو + ةمالسإلا طار! ىلع اهفرعتو ؛نيملسلاب ابرو كاكتحإ رئ . لاخلا ةعيبطب . بثاكلا لفي (۲)

 اذه تعب ىف ؛نيملسلا تاريح بالتسا ىف ةبغرلاو + ضرألا ءاجرأ نم اهل الوهجم نآك ام ىلع فرعتلا

 . نويبروألآ سوفن ىف روعشلا
 نم ۹٣۲۔۱۹۹ سج :توريبب یبرعلا باتکلا راد مبط «نيمأ دمحم ةمج رت ؛ةفسلفلا غودابم هثىرب وپار (۳)

 . ةيبرحأا ةمج رثلإ
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 ناک ام هسفن قتاع ىلع لحي نآ هل نآ دقف ۔ةئیبلا ىلع رطيسو ملعت دقو ۔نآلاو . هلهجو

 ىبروألا نايك ىف ةنماك لازت ام سویشیمورب ةروطسأ نإ : باتكلا سفن ىف لوقو
 ىذلا ؟ثيدحلا سويثيمورب# وه رصاعملا ىبروألاف . هنم ىعو ريغ ىلع ههج وت ٹیدحلا

 ىف حفترا « ةئيبلا ىلع هترطيس تدازو «ملعت املكو . هلإلا ناكم ىف هسفن عضي نأ ديرب

 اموي عاطتسا أذإ ىتح « ردقلا سفنب هسح ىف كلذ لباقم هلإلا طبهو ءةجرد هسفن سح

 . هللا وه حبصأو ءامامت هسح نم هلإلا ىهتنإ ةايلا قلخي نأ

 ثڈ # هردقف هشاخ ةفطن نم # هقلخ ءىش ىأ نم # هرفكأ ام ناسنإلا لتق
 نإ الك 3 «هرمأ ام ضقب ان الك ۴# هرشنآ ءاش اذإ مث # هربقاف هتامآ مث # هرسی لیبسلا
 , 4 ینغتسا هآر نأ # ىغطيل ناسنإلا

 نم هتاذ تقولا ىف نيراغلا ؛ ةسينكلا نايغط نم برغلا ىف نيرافلا فقوم نكي ملو
 ايدقع اللخ #ةروسسف نم ترف # ةرفنتسس رمح مهنأك ™ هلإلا ةركف نسو نيدلا

 تنظ نإو ءايملع اللح كلذ بناج ىلإ ناك اإ 'ڳایم امٹإ هب یفکو ا «بسحیف

 ءةليدبلا ةادألا ىلإ تدتها دق -ملعلا ىلإ اريخأ تدتها دقو اهن ۔اهتلهو ىف ۔ابروأ

 ىقري ال ىتلا ةيثاهنلا قثاقمللا ىلإ هتاذ تقولا ىف اهلصوتو «نيدلا نع اهيتغتس ىلا
 ! نايغطلا نم ىناسنإلا ريمضلا ريرحتو «ةفارخلا نم لقعلا ريرحت عم < كشلا اهيلإ

 ,نوكلا نم ةعيبطلا قوف امو هللا ةلازإ ىلإ هجتي ىلقعلا بهذلاف :نوتنرب لوقي

 بیلاسلل عرابلا مادختسالا دايدزاو ؛ةيملعلا ةفرحملا ومن نإف ةيخيراتلا ةهج ولا نمو

 . «نوكلا وحين ىلقعلا مضولا ومن عم ةدشب طبتري ةيملعلا

 ىف ةئطاخا تادقتعملاو تاماهلإلاو تافارخلا هتنب ام لك مدهت ةيببسلا نإ : لوقيو

 عناصب هبشأ نتوين فرع ىف هلإلا» : لوقي مث (ةيئيدلا تادقتعملا دصقي) «ملاعلا اذه

 .[؟۲۳ 1۷1 سېع ةروس )١(

 .[۷ ٦1 قلحلا ةروس (۲)
 .[ه١۵.١] رثدلا ةروس (۴)
 .( ٠ ءاسدلا ةروس (£)

 . ۲۷ س دارم نمح ر لا دبع ةمچ رت «ثیدیا رکفلا انس :توتنرب نیرج (۵)
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 ىلع دش نآ ثبلي مل نوكلا اهب ىئعنو ۔ةينوكلا ةعاسلا هذه مناص نكلو . ةعاسلا
 ضرألا هذه ىلع لاجرلا امأ . دبألا ىتح لمعت اهلعجپ نآ هناکمإبف . دہألا ىلإ اهطاير
 غاد ةمث سيل هنأ ودبي هنإو . اهيلع اورجيل ةمخضلا هتلآ نم ءارجأك هللا مهممص دقف
 “دارأ ام اذإ  عيطتسي ال ىذلا «ةينوكلا ةعاسلا هذه عناص هلإلا ىلإ ةالصلا نم ةدئاف وأ
 !!؟:هلمع نوثش ىف لحدتلا

 ةيملع تالالثتحخا ىلإ - هناحبس ۔ قلاغلا نع لرعم ةايحلاو نوكلا ةسارد تضفأ دقو

 "«ةعيبطلا نيناوق» ةيمتحب لوقلا نم «هنأش ىلاعت هللاب ارفك اهنوك بناج ىلإ «ةريشك
 لوقلاو ! "«ىلدلا ىلع اهتردقل دح الو ءىش لك قلخت ىتلا» ةقلاخلا ةعيبطلاب لوقلاو
 . لإ . .اهتيدبأو ةدالا ةيلزأب لوقلاو «؟ىتاذلا قلخلاب

 نوكلا ةسمارد ىف لاخلا نم !رثأ دعبأو دشأ ناك ناسلإلا ةسارد ىف للملا نكلو
 نم ربثک زوربو ‹ ىرشبلا طاشنلا تالاجم نم ریثک یف مهف ءوس هيلع برت دز «ةاياو

 !ناطلس نم اهب هللا لزئآ ام تاریسفتلا

 "+¢ . برقا الاثم برضو

 « ىتش تالاجم ىف اهمدختست نأ عبطتست ةيئابرهك ةقاط كل تحينأ هنأ ائضرف ول
 لغشأ نلو «ةقاطلا هذه ردصم ىنمهپ ال : لوقت نأ امیلس ؛ایملع# اکولس نوکی لھف
 ةقيرطو «اهتاذ ةقاطلا هذه وه ىنينعي ىذلإ امنإ . ردصملا اله ىلع فرعتلا ةلواحم ىسفن
 !؟اهيف مدختست نأ نك يتلا تالاجملاو ءاهمادختسا

 نأ عيطتست ال مث نمو ءاهريسفت عيطتست ال رومأب ةقاطلا هله كتأجاف اذإ فيكف
 رهاظ بس ريغب ةرسحنم اهارت ةرمو ةقفدنم اهدجت ةرمف « لثمألا هجولا ىلع اهمدختست
 الأ !كالهلل كضرعت ةرمو كتيويح نم ديرت ةرم . . فرحت ةرمو «ريلل ةر . . كل
 كلت مهف ىلع « ةقأطلا هله هقيرصت ةقيرطو ‹ هتعیبط و ‹«ردصملا ىلع فرعتلا كنيعي

 نسحأ ىف ةقاطلا كلت مادخشسا ىلع كلذ كنيعيو «كدنع اهل ريسفت ال ىتلأ رهاوظلا
 !؟اهعاض وأ

 . ٠۵١١ ص قباسلأ ردا (5)
 أ ةيراطإ ةسلا فلاحي اج نوکلا ىف فرصتلا ىلع هللا ةردغ ىشليو + ةرجعلا ىفني ا (۲)

 . نیورأد ةلوق هله (۳)

 .ةايحلا «!ءاملع# نم ةدحاللا ةلوق هذه ()
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 یلاعتو هناحپس هتدابع بجاوف . ىلعألا للا هللو . . حيضوتلل لام درجم كلذ

 بئاج ىلإ ره اإ «هقلاخو ىرشبلا دوجولا ردصم وه هنآ ىف رصحلي ال هيلع فرعتلأو
 .هلك دوجولا رمأل ربدملا وه . نيتملا ةوقلا وذ قازرلاوه . لضفتملا معنملا وه كلذ
 وهو نطاسلاو رهاظلاو رسضخ-آلاو لوألا وه # . نيدلا موي كلام وه . ديري ال لاعفلاوه

 .'(نوعجرت هيلا مث مکییحی مث مکنیی یدلا وهو (میلع ءیش لکب
 لقعلا قطنل اعضاحخ اهلك سيل « هناحبس ءاشي ام سانلا ةايح ىف ىرجت انس هل نإ مث

 «مهيلع ريمدتلا لبق ةاغطلاو رافكلل ءالمالل اک < هللآ دنع ًاهعمكح اهل ناک نإو :٠ یرشبلا

 هلوق ىفامك ءالماك انايسن ةرحخآلاو هللا نوسني نيح مهيلع ءىش لك بأوبآ حشفو

 : یلاعت

 . ءىش لک باوبآ مهیلع انحتف هب اورکذ ام اوسن املفإل

 : یلاعت هلوقو

 . (نوهمعي مهنایغط یف مهدیو#
 : یلاعت هلوقو

 . «نیتم یدیک نإ مهل یلماو#
 : یلاعت هلوقو

 ءارسلاو ءارضلا انءابآ سم دق اولاقو اوفع ىتح ةنسحلا ةئيسلا ناكم انلدب مث

 . (نورعشي ال مهو ةتغب مهانلخاق
 :هضبقو قزرلا طسبو «(قزرلا نم بهأوملاو) سائلا نيب قازرألا عيزوتكو

 تاجرد ضعب قوف مهضعب انغفرو ايندلا ةايحلا ىف مهتسشيعم مهنيب انمسسق نحن)
 . (ايرخس اضعب مهضعب لختيل

 .[۲۸1ةرقبلا ةروس (۲)
 . [٤غ] ماعلا ةروس (۳)
 ء[١١]ةرقبلا ةروس (£)

 ]١۸١[, فارعألا ةروس (8)

 .[۹9] فارعألا ةروس (
 .[۳۲] فر زلا ةروس (۷)
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 04 ردقيو هدابع نم ءاشي نل قزرلا طسييل
 ىهف اهم ةمكحلا ةفرعم لبق امأف ءاهشتمكح فرعت نيح ةموهفم حبصت رومأ اهلكو

 اهعوضح مدعو ةايحلا ةيثبعب نظلا ىلإ ىدؤي ىطاحخ روصت ىلإو «ىطاخ مهف ىلإ ىدؤت
 . طبارضلا نم تالفناو «ميقلاب راتهتسا ىلإ هرودب یدؤي أم ؛ریبدت الو ماظتل

 انتسارد نوكت لهف «ناسنإلا ةايح مكحت ىتلا ةبئابرلا ناسلا ىلع فرععن مل اذإف

 ةهجولا نم ةحيحص جئاتن اهيلع لصحن ىتلا جئاتنلا نوكت لهو !؟٠ةيعوضوم»
 !؟ةيملعلا

  هتايح مكحت ىتلا ةينابرلإ ناسلا نعو «هقلاحخ نع لزعم ناسنإلا سردن نيح اتنإ مث
 ايقار اعفترم هربشعن ىذلا نم ؟هتازاجنإ رايعم امو ؟هتافرصت هب سيقن ىذلا رایعملا امف
 اهيو اريخ هربتعن تافرصتلا ىأو !؟ءاوس لكلا مآ ؟اطباه اسکتنم ہرہتعن یدلا نمو
 مآ ؟ادساف هزیتعن اهیآو الاص هرہتعن تازاجن إلا یآو !؟رش الو ریح ال مآ ؟ارش هرہتعن
 !؟نازہملا یف نارمألا یوتسپ

 ىرشبلا كولسلا رسفت نأ لوامت ىتلا ريسافتلا طبخستو تايرظلا طبخت انه نم
 نيب امو ؛ ميلا ةيبسن ًادبمو ‹ةيعفنلا أدبمو ءملألاو ةذللاآدبم ني ام ۽: ةيرشبلا ةابعللإو

 «ةليسولا رربت ىلا ةياغلا نيب اسو + ىلاربللا ريسفتلاو « خيراتلل ىدالا ريسضتلا
 ! ! ریسافت اهلك و «بهاذم اهلکو . . ةيدوجولاو ‹ ةيوضوفأاو ‹ةيمدعلاو ‹ةيثاغاللأو
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 داسئإللا نأ دج ءناسلإللل ىبرغلا روصتلا ىف نييساسألا نيللخلا ةليصح- انعمج اذإ
 یکح هفت هلعج مکحب هلاتم . هئشنم مکحب ناویح !هلاتم ناویح روصتلا كلذ ىف

 ةيركفلاو ةيداصنقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا :رومألا نم هب قلعتي ام لك ىف اقلطم
 ہيمج ىف ةساردلا عضوم وه هلأتملا ناويحلا اذه نأ دجنو . لإ . .ةينفلاو ةيقلخلاو
 لع وأ خيراتلا ملع وأ داصتقالا ملع وأ عامتجالا ملع ءاوس « ةيعامتجالا تاساردلا
 ‹«ناويحلا فادهأب شيعي ناويح . . ةيبدألا تاساردلا ىتح وأ «سفنلا ملع وأ ةيبرتلا
 !هلقع) هار ام یوس هتافرصت یف هیلإ عجری عجرم هل نوکی نأ هتاذ تقولا یف ضفریو

 . هاوه هب یرجیپ ام یرحّلاب وأ

 .[۸۲] صصقلا ةروس (
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 نيللغللا نع ةروطحخ لقي ال ةيبرغلا ةرظنلا ىف اعلا الل كلذ ىلإ انفضأ اذإف

 ؛ةرخألا ىف هل داعم الو ءاهدحو ايندلا هتايحس شيعي هنآك ناسنإلا ةسارد وه ءنيقباسلا

 !حيحصلا ههجو ىلع ةيؤرلا ىف ءىش قبي ملو مام نيزإولا تلتحا دقف

 ؛ءايشألل ناسنإلا ةيؤر ىف اخلاب اريثأت رثؤي ةياهنلاو أدبملا ىه ايندلا ةايملا رابتعا نإ
 ةيلمسلاو ةيكولسلا ةيحانلا نم كلذك نكلو ءةيداقشعالا ةيحلانلا نم طشف سيل

 فرعت نأ عيطتستو «هاهتنمو هأدبم فرعت لماكنم رظنم كمامأ نوكي نيحف . ةيملعلاو
 : ل وقتو « رظنملا نم !ءزج حطتقت مث ؛ لماكحملا رظنملا ىف اهتل الدو ء هيف ةيئزج لك ناکم

 نوكي لهو ؟؟اینالفع» ككولس نوكي له !هيقاب ىلإ ةجاحب تسلو « ءزلا اذه ینیفکی

 ! ؟ةحيحص ةيملع جئان ىلع لص لهو ؟ايعقاو

 ةلماشلا ةيؤرلاب اقيثو اطابترا طبتري ةروصلا ىف ةيثزج لكل ةصاغلا ةلالدلا كاردإ نإ
 فيكف ۔همجح ناک ای ۔هعطتقت یذلا عاطقلا ىف امآ .ةروصلا ىف لثمتملا لماكتملا لكلل
 ءرغصألا وه هتعطتقا ىذلا ءزحلا ناك اذإف ؟ةرظنلا لماكتت فيكو ؟اهتلالد ةيئزجلا ذحنأت
 تايئزجلا دقفت ىدم ىآ ىلإو « ةيؤرلا ىف ًآشني نأ نكي للحخ ىأف ءربكألا وه كورتملاو
 !؟اهتلالد

 عم داحلا عارصلا لظ ىف برغلا ىف تعرعرتو تأشن ىتلا ةيعامتجالا مولعلاو ۰
 ال «تايبيغ» هنأ ىلع ءامامت اهباسح نم رخآلا مويلا تغلأ دق ؛ةسيلكلا نيدو ةسينكلا
 «ىنارمعلاو ىملعلا مدقتلا نع ةقوعمو ةراض «ايقيزيفاتيماو « ىملعلا ثحبلل عضخت
 ميقلا ةيؤر ىف لئاه لالتحا كلذ نم أشنو !اهيلإ تافعلالاو اهب مامعهالا يبني الف
 . فإادهألاو

 وه رش وأ ريخ نم اهيف هيتجي ام نأ دقتعيو ءاهدحو ايندلل ناسنإلا شيعي نيحف
 فیکف «ةرحآلا ىف ءازج الو باسح الو روشن الو ثعب الأو :هدهخ ةيئاهنلا ةليصحل-ا

 ؟هفادهآ نوکت فیکو « همیق نوکت

 «ءاقسلا عارص ىف ةبلغلا :ناويحلل نييسيترلا نيفدهلا ىلع زكري مرج ال
 ىآ «روطعملا ناويحلا تاودأ ىه نيفدهلا نم لك قيقحتل هتاودأ تناك نإو « عاتمتسالاو

 ةوقلا :راعشلا اذه لثم زري انه نمو . . تالآلاو ددعلا مادختساو «لقعلا مادختساب
 اهضعب ةيرشبلا تاعمجتلا نيب لماعتلا نوناق نوكيو (لنعطا ذ نع۸0!! قا یه
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 رظنلا فرصب «؛قيرطلا نم هيحئب وأ فيعضلا لكأي ىوقلا : باغلا نوناق وه ضعبو
 نيح- روطتلا ناويحخلا هملعت ىذلا ؟ولحلا» مالكلا ناك نإو . ناودع وه امو قح وهامع

 ةيرحلا نعو ءىلودلا نواعتلا نع ملكتي وهو ةبوذعو ةر ضيفي «ربكي نأ هخل حبت
 ىف ؟تایقالحأ#» كانه نوكت نأ اذه ىفني الو !٤(نیرحآلا» قوقح مارتحاو ةيطارقيدلاو
 «ةدح ىلع عمجت لك لخاد ىف ضعبو مهضعب سانلإ تاقالعو ‹عامتجالاو ةسايسلا

 «ةيعفن تايقالحأ ۔ مهفارتعاب ۔اهنكلو «ةيموقلا ةيبصمعلا وأ مدلا ةطبار ىلع مثاق
 هيجوتو «نكمع دح ىصقأ ىلإ دحاولا عمجتلا ىف كاكتحالا ليلقتل اهيلع نوعضاوتي
 نم ردق لقآأب ىناويحلا عاتمتسالا نم هظح ناسنإ لك لائيل مث !۲نيرحلآلا» ىلإ ناودعلا
 ىلع تبشت ال بلقتلا ةمئاد ماكرود لوقي امك «تايقالحخألا» هذه ىتحو . . تاصخنملا
 ا لاح

 برغلا يف ةيعامتجالا تاساردلا ىلع اه ريثأتو « ةثالثلا تالالتحالا هذه ادعمج اذإ
 ؟ةياهنلا ىف دحج اذامف

 ءهتالاح لك نع الو ؛ناسنإلل ةلماشلا ةقيقحلا نع ثدحتت ال تاساردلا هذه نإو
 ناسنإلا اهيلإ سكعني ىتلا (ةيلهاجلا» ةلاح ىه «هئالاح نم ةنيعم ةلاح نع ثدحتت اغنإ
 ماعسنالاك) اهيف سانلا نوكيف «هللا جهنم عابتا ضفريو + هللا ةدابع نع ربكتسي تيح

 هسهلإ ذختا نم تيآرفا# ةقيقحلا ىلع دوبعملا وه ىوهلا نوكيو ”(لضأ مم لب
 مولعلا ىمستو ««مولع» كلذ ىلع سسأتتو !!ناسنإلا وه اذه لاقي مث . ."(هاوه
 !!4ة ئاسن ولآ

HOHE 

 !نأسنإ وه

 !ةظح لوأ نم اناسنإ قل

 ىح ور نم هيف تخفنو هتيوس اذإف # نيط نم ارشب قلاخ ىنإ ةكئالملل كبر لاق ذإ»
 . 4 نیدجاس هل اوعنتف

 ,[۲۷۹] فارعاللا ةروس ۹
 ,[۲۳7 الا ةروس (۲)
 ,[۷۲ ۷۹1 ص ةر وس (۳)
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 . 'هاريصب اعيمس هاثلعججف هيلدبن جاشمأ ةفطن نم ناسلإلا انقلخ انإ#

 هنإو . لفس امهمو الع امهم ناسنإلا تافص هيف ؛ناسنإ هلاوحأ عيمج ىف وهو

 ۔نوكي ىتح لفسيل هنإو «ةكئاللا نم ىلعأ ۔ ءاملعلا ضعب ىأر ىف ۔نوكيف ولعل

 . «ناسئإللا» وه امئاد هنکلو . . ناويحلا نم لق هناحبس هقلاح ةداهشب

 نيط نم ةضبق هنإ : هئيوكت ةعيبط ىلإ انعجر اذإ ةقيقحلا هذه رسفن نأ عيطتسل ارو

 عزاون نم هيوحپ ام لکب هدسج یهف نیطلا ةضبق امأف . هللا سور نم ةخفنو «صضرألا

 دقف ءاجازتما اهب تجزعماو نيطلا ةضبقب تدحتا ىتلا حورلا ةخفن امأو . تاوهشو

 ةماتع اهنع تبهذأو «ةيرحخلاو ةدارإلاو ىعولا اهتحنم دقف « ةصاخ ةيهام اهل تلعج

 . .نبطلا

 هبحصت ىلا «ناسلألا ةقيقح ىه . . ىناسنإلا نابكلا ىه ةيرحلاو ةدارإللأو ىعرلا

 وهو ولعي وهف . لفس امهمو الع امهم «ةيدأرإلا هتافرصت عيمج ىفو هتالاح عیمج یف
 لفسيو «ءاشي نیح هب ولعی ةيرحا نم ردق امئاد هلو «دیرم عاو وهو لفسیو «دیرم عاو
 ءهسفن یکز یف هللاب هلصتف حورلا ةقارش] هنایک یف ءیضت نیح ولعی هنکلو «ءاشي نیح هب
 : تاوهشلا ةلقث عم ىندتيف ؛ ةمهلملا ةقارشأإلا كلت هنايك ىف ىفطنت نح لفسيو

 باخ دقو # اهاکز نم حلف دق #٭ اهاوقتو اهروجف اهمهلأف #٭ اهاوس امو سفنو#

 . چاهاسد نم

 .كالملاك وأ ناويحلاك ادحاو اقيرط ال نينثا نيقيرط كلت هتقلخ ةعيبطب هل نإ مث

 نإ كلي الف هتافرصت هل ددحتو هلامعأ هل مسرت ىتلا ةيناوحخلا ةزبرغلا وه هقيرط ناويحلا

 : ةزيرغ اهيمسن نأ انل زاج نإ ‹ةفيفشلا ةيناروللا ةزيرغلا وه هقيرط كلملاو ءاهفلاخي

 : هلل ةصلاخلا ةدابعلاو ءهلل ةصلا ا ةعاطلا ةزريرغ

 . "(نورتفي ال راهنلاو ليللا نوحبسي#

 )١( ناسنإلا ةروس ۲1[.
 Ng ؛۔.۷] سمشلا ةر وس (۲)

 ]٠[. ءایئالا ةروس (۴)
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 .'4نورمؤي ام نولعفيو مهرمأ ام هللا نوصعي ال

 ءنيقيرط سر ىلع ؛ قيرط قرفم ىلع هتاظحل نم ةظح لك ىف وهف ناسنإلا امأ
 لك ىفو .هللا ةيصحم ىلع ضرحي ىذلإ ناطيشلا ةعاط رحآلاو هللا ةعاط امهدحأ

 . رخل ! ءادنلا نع هعمس مصيو «هيلإ هجشيف نيئادنلا دحأ ىلإ عمتسب هتاظح نم ةظح

 «يهيلع همالسو هللا تاولص ماركلا لسرلا ىلع لزنملا ىنابرلا ءادنلا ىلإ عمتسي

 هجتيف ؛«ناطيشلا ءادن ىلإ عمتسي وأ . ناطيشلا ءادن نع هئذأ مصيو ؛يطيو ؛دبحعیف

 قمعلاو ىدملا ىف نيتفلتخم نيتروص ىلع نکلو «ىنابرلا ءادنلإ نع هنذ مسصیو «هيلإ

 رافغتسالاو «ةوحصلا اهعبتت «ىئابرلا ءادنلا نع ةتقؤم ةلفغ امإ . ةبحاصملا ةينلاو
 عاو لماك عايصناو « ىنابرلا ءادنلا نع ةلماك ةلفغ امإو «نينمؤلا نأش كلذو « ةبوتلاو

 . . هللاب ذايعلاو رفكلا وهو ‹ ناطيشلا ءادنن

 وأ ةضراعلا مهتلضغ ىلع مهبقاص ءاوس هللا ةمحر نم نوجرخي الف نولوألا امأف

 : مهنع هللإ لوفي كثلوأ .هوفعپ مهلمش

 نمو مهبونلل اورغغتساف هللا اوركذ مهسفنأ اوسملظ وأ ةشحاف !ولعف اذإ نيذلاوإ#

 ةرفغس مهؤازج كثلوأ #نوملعي مهو اولعف ام ىلع اورصبي ملو هللا الإ بونذلا رفغي
 , ي نيلماعلا رجأ معتو اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم ىرجت تانجو مهبر نم

 كثلواف بيرق نم نوبوشي مث ةلاهجب ءوسلا نولمسعي نيذلل هللا ىلع ةبوسلا ام $
 تیک امیل هللا ناکو مهیلع هللا بوتی

 ةمحرلا هسفن ىلع مكبر بتسك مكيلع مالس لقف انتايأب نونمؤي نيذلا كءاج اذإو#

 . 0« میحر روفغ هنأف حلصأو هدعب نم بات مث ةلاهجب ا!ءوس مکنم لمع نم هنآ

 | : مهل هللا لوقيف نورحآلا امو

 ىلودسبعا نآو ٭ نیم ودع مکل هنإ ناطبشلا !ودبعت الآ مدآ ینہ ای مکیلإ دھعأ ملا
 منهج هله # نولقعت اونوکت ملفا اریٹک البج مکلم لضآ دقلو # مقسم طارص اذه

 .“*4نورفكت متنك اب مويلا اهولصا #٭ نودعوت متنک یٹلا

 E لإ ةروس ( )١

YY IY 
 .[1۷] ءاسسلا ةروس (۳)
 ,[ ٠٤1 ماعنألا ةروس (4)

 ٦ ٦4[. سي ةروس (2)
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 ‹ نيقيرطلا نيب زبيمتلا ىلع ةردقلا هلو ءدح-او قيرط ا ناقيرط هل تاسنإلا نوك نمو

 ةميقلا تدجوو ءناسنإلا ةايح ىف رشلاو ريما دجو نيقيرطلا دحآ رايتخإ ىلع ةردقلاو
 . لمعلل ةبحاصملا ةيقلخلا

 ريح هنأب فصويف «هب ةقصال ةيقلحخ ةميق هل هتدارإو هيعوب ناسنإللا هلمعي لمع لك

 ملع معزي امك هنايك جراح نم هيلع ةضورفم ةيقلخلا ةميقلا هذه تسبلو .رش وأ

 . هتاذ ناسئإلا نيوكت نم ةعبان اهنإ .ىلهاجلا سفتلا ملع وأ «'"*ىلهاجلا عامتجالا

 . نيقيرطلا دحأ رايتخاو نيقيرطلا نيب زييمتلا ىلع ةردقلا هلو «نيقيرط هل نأ نوک نم

 الإ هل سیلو ءاهیف هل رايح ال هنأل «رش وآ ريح اهنأب هلامعآ فصوت ال ناوی اف

 نيقيرط نيب زيي ىذلا ناسنإلا امآ .هريغ كلي الو «ةزيرغلا عفادب هكلسي دحأو قيرط

 نكي الو ء؛رش وأ ريخ اهنأب فصوت نأ دبال ةيدارإلا هلامعأ نإف هتدارإپ امهدحأ راتخیو

 . اهل ةباصمل ا ةيقالحألا ةميقلا نع هلامعأ لصف

 ريياعملا ... ئدرغلا نايكلا جراح نم ضرفت نآ نکی یتلا یه «ةہقلف-ا ربياعملا» اغ

 فلتخي یتلا یه ہذهو .ارش ربتعی رخآ المع نو اريح ربتعی هثیعب المع نآ ددحت یتلا
 معزي نأ امأ . ريياحمل او ميقلا هنم نوقلتي ىذلا ىقلتلا ردصم بسح اهريدقث يف ساللا
 اإ ءهتاذ یف ایقالحآ ادئاک سیل ناسنإلا نأ ۔برغلا (!ءاملع» ضعب معزپ امک ۔معاز

 نم ةرصاعملا ةيلهاجلا هب تدرفت معز اذهف « هنايك جراخ نم ةيقالحألا ميقلأ هيلع ضرفت

 !خيراتلا تایلهاج لک نیب

 اذه .رشاذهو ريح اذه لوقتف .ررقت ةطلس نم دبالو ۔ ريباعملا ررقت ىتلا ةطلسلا امأ
 هلاحبس هللا ىه نما دنع ةطلسلا هله ۔حايم ريغ اذهو حايم اذه . حيبغ اذهو نسح

 : قلاخلا ره هنآ یضنقتج رمألا هل یذلا «یلاعتو

 0ک مالاو قلخلا هل لاو

 ةقيطلا» وأ عمتجللا وأ ةلودلا ىه تناك ءاوس «هللا ىلإ اهتاريدقت ىف عجرت ال ةيرشب

 . اکر ود رظثا (1)

 ديورف رظنا (۲)
 ]٤*[. فارعألا ةروس (۳)



 مكعت اهنأل ةيلهاج ةطلس اهلاوحأ عيمج ىف یهو !تاوهشلاو ىوهلا وأ . . «ةلغتسملا

 . هللا لزنآ ام ريغب رومألا یف

He 

 ةياغل قلخ كلت هصئاصخب ۔ناسنإلا اذه :

 نودبعيل الإ ستإلاو نحلا تقلخ اموإ# 4 .

 ةرطفلا ىف روذجلا ةقيمع .اهجوت وأ اكولس وأ ةعيبط وأ اقلخ اهفصوب -ةداہعلاو
 : ةيرشبلأ

 تسلا مهسفنأ ىلع ممدهشأو مهتيرذ مهروسهظ نم مدآ یب نم كبر ذنخآ ذو

 . 4 اندهش یلب اولاق مکبرب
 رثكأ نكلو ميقلا نيدلا كلذ هللا قل ليدسبت ال اهسيأع سانلا رطف ىتلا هللا ةرطفإ#

 . 4نوملعي ال سانلا

 اماق . لتعت وأ كلذل اعبت ةدابعلا ميقتستف ءانايحأ للتعتو انايحأ ميقتست ةرطفلا نكلو
 <« ةدابعلاب قيقحلا هدحو هنأل ‹فكايرش الب هدحو هللا نودبعيف ةيوسلا ةرطفلإ باحصأ

 نوکیو : .ءاوس هنود نم وأ هللا عم ؛ىرحأ ةهلآ نودبعيف ةلتعملا رطفلا باحسصأ امو

 ۰ . ناطيشلا وه یقیقنلا مهد وبعم

 ةيهيدب ناك ءاهضرم عم. فرحشتو اهتحص حم حصت «ةرطفلا نس ةدأبعلا نوكو
 ىف ةرم لوأل .تمعزف ةرصاعلا ةيلهاجلا تءاج ىتح- ء ةيرشبلا ةايح ىف ةحصضاو
 ىف ةيرشبلاب ترم ةلاح ىه اإ ؛ناسنإلا نايك ىف اتباث الصأ تسيل ةدابعلا نأ خيراتلا

 «ررحت»و . .اهضارغأ تدفنتسأو اهتمهم تدأ نيح «اهنم «تثرب# مث اهراوطأ نم روط
 !؟<نيدلا» نم ناسنإلا

 .[ه“] تايراللا ةروس )١(

 ,[1۷۲] فارعألا ةروس (۲)

 .[°۳] مورلا ةروس (۳)

 ايشا ةرسالاو جاورلاو نيدلا نأ نرظلا ناك :(عامشجالا ملع ىف جهلا دعارقاا هباتك يف ياكرود لوي (4)

 ًاناسنإلا يف ةيرطف ثسيأ اهثأ ىلع انملطب خيراتلا نكتو ةرطفلا ىف
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 !؟ةدابعلأ ءذه نم دشآ ناطيشلل ةدابع ىآ

 انايحأو «نطولا» انايحأو ؛ةلودلا» انايحآ ىهف !ىصحت داكت ال مويلا «تادوبعمل ا۶ نإ

 انايحأو «ةيموقلإ ةحلصملا» انايحآو ةدحوألا ميعزلا» انايحآو «ماظنلا» انايحأو (ةيموقلا»

 «ملعلا# انايحأو ؟لقعلا» انايحأو «جاتنإلا» انايحآو ۔.ىملاعلا وأ ىلحيلا .۲ماعلا ىأرلا#

 مهتايح حجهانم سانلل مسرت تادوبعم اهلك . .«ةضوملا» انايحأو «مدقتلا# انايحأو

 نع نوربكتسيو « هللا رماوأ هيف نوصعي يذلا تقولا ىف اهرمأو اهيحوب سادلا لمعيف

 !هللا ةداأبع

 الو دحأل سيل «ةدأابع لك نم امامت ررحتم هنآ ام ةظحل ىف ام ناسنإلل ليي نيحو

 . .هينذإ ىثح ةدابعلا ىف اقراغ نوكي اهتاذ ةظحللا كلت ىفف . .ناطلس هيلع ءىشل

 : تارهشلآو ىوهلا ةدابع

 . هاوه ههلإ ذختا نم تیأرفآ

 ميقتستف ة ةرطفلا ميقتست . .اهقامعأ ىف نماك «ةرطفلا نم ءزج ةدابعلا نإ !آلك

 : ةفلتخم تاهابتا ىف تتش تشتت و «ةدابعلا اهعم لتعتف لتعتو «ةدابعلا

 . 4 هلیبس نع مکب قرفتف لبسلا اوعبتت تت الو هوعبتاف امیقتسم یطارص اذه نآو#
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 هبحي ام لكل لماش مسأ : هللا همحر ةيميت نبا لوقيامك ىه ةحيحصلا ۔ةدابعلاو

 ةريخألا اهتروص تذحأ مث «هللا دنع نم ةلزنملا بتكلا اهتلصف دقو . هاضريو هللا

 : ةي هللا لوسر ىلع ةلراملا ةمتاخلإ ةلاسرلإ ىف ةلماشلا ةلماكلا

 .04ابد مالسإلا مكل تیضرو یتمعن مکیلع تمقاو مکنید مکل تما مویلا»

 . ي هيلع انميهمو باتكلا نم هيدي نيب امل اقدصم قلاب باكلا كيلإ انلزناو#

 .[۲۳] لاا ةروس ()
 .[؟۳] مااا 5روس ()
 , [۳] دعا ةروس (۴)

 ,[4£] ةدئألإ ةروس (£)
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 :ةايخأ ةلمج اهراطإ ىف مضت ؛رومأ ةدع لمشت ىهو

 كلذبو هل كيرش ال # نيلاعلا بر هلل ىتاممو یایحسو یکسنو یئالص نإ لت
 , چ . ترم

 هتافصو هثامسأ ىف درفتم «هل كيرش ال دحاو هللا نأب مزاح أ ىنيقيلا داقتعالا لمشت

 . هلاعفأو

 ةدابعلا تئاك ءاوس «كيرش الب هدحو هلل اهعاونأ للكب ةدابعلا هيجوت لمشتو

 وأ ةاداعم وأ ةالاوم وأ ارذن وأ ارج وأ ةزاعتسا وأ ةثاختسا وأ ءأبعد وأ اكسنت وأ ةالبص

 ,ةضغابم وأ ةداوم

 . عئارشلا نم اهريغ نود اهدحو هللا ةعيرش ىلإ مكاحتلا لمشتو

 حابملاو ءمارخاو لالحلا ددحب ىذلا ىنابرلا جهنملا ىضتقب ضرألا ةرامع لمشتو

 . حيبقلاو نسحلاو « حابملا ريغو

 . هللا اهبحي ىتلا تايكولسلاو رعاشملاو راكفألاو قالخألا لمشتو

 ةالصلا لمشت ىتلا ءهللا الإ هلإ ال تايضتقفم ىف ةلخاد ۔ ىنابرلا جهنملا ىف ۔اهلكو

 رمأ نع ةفلاخللا تناك نإو . . نيل اعلا برل اهلك اههج وتو «تامملاو ايحملاو كسنلاو

 . هللا ةعيرش ريغ ىلإ. ىضرو ةدارإ نع ۔ مكاحتلا كرشو ءةدابعلآ كرشو «داقتعالا

 .نايإلا لصأ ضشقني ال هنكلو نايإللا ىف اصقن نوكي ام اهنمو

 . .ناسنإلا طاشن لك هئاوطأ ىف لمشي «لماك ةايح جهلم رايعملا اهب ةدابعلاو

 ةقالع لمشيامك . .نفلاو ركفلاو قالحألاو عامتجالاو داصتقالاو ةسايسلا لمشي

 اوماقتسا نيذلا امأف . ةايحلاو نوكلاب هتقالعو ءهلوح نم رشبلاب هتقالعو هبرب ناسنإلا
 . ةريبكلا ىفو ةريخصلا ىف ‹مهتايح جهلم ىنابرلا جهنملا نم نودمتسي مهف ىدهلا ىلع

 ۱١۳[. ۱۹۲3 ماعنالا ةروس (1)
 .ةهللا الإ هلإ ال١ باعك نم ؟ةيدمحملا ةلاسرلا ىف هللا الإ هلإ ال تايضعقء# تئش نإ ارقا (۳)
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 ودع مكل هنإ ناطيشلا تاوطخ اوعبتت الو ةفاك ملسلا ىف اولخ-دا !ونمآ نيذلا اهيأي#
 . 4 نیم

 هسنج ناك ايآ ۔امهل ثلاث ال نيئئا دحأ وه هعاضوأ نم عضو ىأ ىف «ناسنإلا*و

 هغلبمو ةورثلا نم هغلبمو ةراضحخ ا نم هخلبمو ؟ملعلا» نم هغلبمو هتفاقلو هتخلو هنولو

 ىذلا كلذ امإو ؛ىنابرلا جهنملا نم هتايح جهنم دمتسي ىذلا كلذ امإ وهف ۔ةوقلآ نم

 : هللا ةدابع نع ربكتسيو « هتايح جهنم هللا نع ذخأي نإ فکنتسي

 . 4« ریصب نولمعت اج هللاو نمؤم مکنمو رفاک مکنمف مکقلخ یذلا وه

 نيب یرخآ تالضاغمو یرحآ تامیسقت دجوت ال هنآ (یئدبلا میسفعلا اذه ینعی الو
 . رشبلا

 . كلذك نورفاكلا الو «ةدحاو ةجردو ةدحاو ةيعون مهلك نونمؤملا الف

 : نينمؤملا نع ىلاعت لوقي
 دصتقسم مهنمو هسفنل ملاظ مهنمف اندابع نم انيفطصا نيذلا باسكلا انثروأ مث#

 . 4 ريبكلا لضفلا وه كلذ هللا نذإب تاري اب قباس مهنمو

 هللا ليسبس ىف نودهاجملاو ررضلا ىلوأ ريغ نينمؤملا نم نودعاقلا ىونسي ال
 الكو ةجرد نيدصعاقلا ىلع مهسفنآ ق مهلا ومأب نيدهاحملا هللا لضف مهسفنأو مهلا ومب

 4 اميظم !رجأ نيدماقلا ىلع نيدهاجلا هللا لضفو ىنسحلا هللا دعو

 :a مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ

 . 4 اولمع ام تاج رد لکلوا»

 . "«ريح لك ىفو . فيعضلا نمؤملا نم هللا ىلإ بحأو ريح ىوقلا نمؤحا»

 .[؟ ٣۸1 ةرقبلا ةروس )١(

 ]٣[, نباشتلا ةروس ()

 ,[۳۲1 ر طاف ةروبم (۳)
 )٤( ءاسنلا ةروس ۹۵7[.

 )١( تارا ةروس ]1۳[.

 )( ماعنألاةروس ۱۳۲١[.
 ۔ لسم هج را (۷)
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 . ضعب نم أرفك دشأ مهضعب «تاجرد كلذك مهنكلو نونوعلم اعيمج راضكلاو

 ىفو . رانلا نم لغسألا كردلا ىف وه نم مهنمو راثلا نم حاضحض ىف وه نم مهنمو
 . كلذ نود مهيفو رايح مهيف كلذك ايندلا

 ةداررلأو ىعولا مهيف : ناستو ةيسيثرلا صئاصغفل-ا مهيف ؛رشب مهلك مهنكلو

 ىلعأ ىلإ هعفري لاعف رصنع نمؤملا دنع ىهف ؛«حورلا ةقارشإ ىف نوقرتفيو «ةيرحلاو
 . نيطلإ ةلشث هب طبهتف « لمعي ال سوملطم رصنع رفاكلا دنعو «هسفت ىك زیو
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 سیل ۔ةيرسلاو ةدارولأو ىعولإ : سئاصخلاأ هدهب هللا هدرز ىذا ۔ناسسنالا الهو

 «ةرخأآلاو ايندلا ىف لوثسم . .لوتسم وه أغإ . ىدساكورتم سيو «ادبع اقولخم

 : هل تیطعآ یتا صئاصخ ا هذه لہاقم

 4 نوعجرت ال انیلإ مکنآو البع مکانقلخ اما متحفا

 , چ یدس كرتب نأ ناسنإلا بسحعیيا #

 . هتیرحو هتدآرإو هیعوب ایندلا ةابخ یف هقرصتي فرصت لک نع لوثسم هن !الک

 ةايحلا ىف دوجوم عاتلا نأو اتمتسالا بح ىلع روطفم هنآ یف هتیلوسم لثمتتو

 اهب ققحتي هنأ هناحبس ملعی یتلا یه) ةنیعس ًادودح هل مسر هللا نکلو ‹ حاأتمو ايندلا

 ۔رابتخالا ىنعم ءالتبالل . . عاتملا كلذ لباقم ناسنإلا عضوو (ايندلا ةايعل-ا ىف ريحلا

 ىلا ةقيرطلا امو . عدي اذامو ايندلا عاتم نم ذحأي اذام :وه رايتخالا عوضوم لعجو

 :دودحلا زواجت وآ هللا دودحب مازتلالا وه كحعملاو . عدي ام اهب عدیو لحي ام اھب ذحاپ

 . 4 اريصب اعيمس هائلعجف هيلتبن جاشمآ ةفطن نم ناسلإلا اتقلخ نإ

 . ؟يالمع نسحأ مهيآ مهولبنل اهل ةنيز ضرألا ىلع ام انلعج اإل

 .[1 103 نونمۋلإ ةروس (1)

 ,[ ۳1 ةمايقلا ةروس (۴)

 .[۲] ناسنإلا ةروس (۳)
 ¥ فهكلا ةروس )٤(
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 . 4 نيح ىلإ عاتمو رقتسم ضرألا ىف مكلول
 بهذلا نم ةرطنقلا ريطانقلاو نينبلاو ءاسنلا نم تاوهشلا بح سانلل نيز#

 . ايندا ةايخا عاتم كلذ ثرحلاو ماعنالاو ةموسملا ليفلاو ةضفلاو

 . 4 اهودتعت الف هللا دودح كلت#

 . گاه وب رقت الف هللا دودح كلت#

 فقي ال باذع زواجتلا لباقمو . ضرألاو تاومسلا اهضرع ةنج مازتلالا لباقمو

 , لحس لار

 راهنألا اهتم نم ىرسج تانج هلخدي هلوسرو هللا عطي نمو هللا دودح كلتإ»

 هلخدي هدودح دعتيو هلوسرو هللا صعي نمو # ميظعلا زوفلا وه كلذو اهيف نيدلاخ

 . چ نیهم باذع هلو اهیف ادلاخ اراث

 . قحاب هللا هقلخ ىذلا ؛ميظعلا لئاهلا نوكلا اذه ةينب نم ءزج كلذ ىف تاسنإلأو

 ةايحلا ىف هلعف امع رخآلا مويلا ىف بساحي ىتح ناسنإال ةبسنلاب قحلا اذه متي الو

 . رشف ارش نأو «ريخف اريح نإ هيلع هءارج ذحنأيو ًايندلا

 اونمآ نيذلا یزجیل هديعب مث قلخلا أدبي هئإ . اقح هللا دعو اعيمج مكعجرم هيلإل
 اوناك ام ميلآ باذعو ميمح نم بأرش مهل اورفك نبذلاو طسشقلاب تاش اصلا اولمعو

 , 4 نورشکب

 نيذلل ليوف اورضك نيذلا نظ كلذ الطاب امهديب امو ضرألاو ءامسلا انقلخ اموإ#

 . "ي راثلا نم اورفك

 .[٦۴]ةرقبلا ةروس ()

 :1٤[. ]1 نارمع لآ ةروس (۲)

 .[۴۲۲۹] ةرقہلإ ةروس (۳)

 .[1۸۷]ةرقبلا ةروس ()

 ١۳1 -١٤[. ءاسنلا ةروس (ه)

 . ا1٤ سنوي ةروس (1)

 .[۲۷1 ص ةروس (۷)
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 ٭* بابلألا ىلوأل تایآل راسهنلاو ليللا فالتخاو ضرألاو تاومسلا قلخ ىف نإ
 ضرألاو تاومسلا قلخ ىف نوركفتيو مهبونج ىلعو ادوعقو امايق هللا نوركذي نيذلا

 . 4 راتلا باذع اشف كناحبس الطاب اذه تقلخ ام انبر

 نم ةبسح لاقثم ناك نإو اشيش سفن ملظت الف ةمايقلا مويل طسقلا نيزاوملا عضنو#

 . 4 نیبساح انب یفکو اھب انیتآ لدرخ

 . "هرب ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو # هری اریخ ةرذ لاقلم لمعي نمف#

 هلإلا نأش كلذف . لعفيامع لاسي الو ءاشي ام لعفي ارح ناسنإلا سيلف مث نمو

 .04 ديرب ام لعفي هللا نإ ..
 . «نولأسي مهو لعفی امع لاسی ال#
 ىلع روهقم وه الو .اتاويح سيل هنأل ءناوياك فيلكتلا هنع اطقاس سيل كلذكو

 ىف ةيرحسو ةدارإر ىعو وذ «نأسنإ# وه أْغإ . . دالا نروكلاك ةليعم ةقيرطب فرصعلا

 . هيلع یزاجیو «لعفی امع لاسی قاطنلا اله ردق یلعو . نیعم قاطن

 انك امو ملعب مهيلع نصقنلف # نيلسرملا نلاسسلو مهيلإ للسرأ نيذلا نلاسسلف#
 تقضخ نمو # نوحلفملا مه كتلوأف هنيزاوم تلقث نمف قحا ذئموب نزولاو # نییئاسغ

 . “4 نوملظي انتايأب !وناک اج مهسفنأ اورسخ نیذلا كثلواف هنیزاوم

HE 

 !؟تاسئإال حالا قاطتلا ام

 هتفيظو عم بسانتملا قاطنلا هنإ :

 .[۱۹۹ ۹۹۰3 نارمع لآ ةروس ()
 ]٤۷[, ءال ةرىس ()

 .[۸۔۷] ةلرلرلآ ةرومس ( ۴

 )٤( جحا ةروس ]۱٤[.
 .[؟۳] ءاسنالا روس (2)

 ,[۹-] فارعألا ةروس (
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 . 4 ةفيلخ ضرألا ىف لعاج ىنإ ةكثالملل كبر لاق ذإو#
 : ضرألا ةرامعب فلكم ةفيلثلسا اذهو

 . 4 اهيف مكر معتساو ضرألا نم مكأشنأ وهل
 ىف أهيلإ جاشحي ىتلاإ داوملا هل ةرخسسمو «هلمع ىلع هنيعت ىتلا تآودألاب دوزسو

 : لمعلا

 راصپأالاو عمسلا مكل لعجو اقش نوملعت ال مكتاهمأ نوطب نم مكجرخا هللاو»
 . 4نوركشت مكلعل ةدثفألاو

 . 4 هتم اعيمج ضرألا ىف امو تاومسلا ىف ام مكل رخسو#

 : ینابرلا جهدملا یضتقج اهرمعي نآ ۔ضرألل هترامع يف فلكم هنکلو

 مهیلع فوخ الف یاده عبت نمف یده ینس مکنیتأی امف اعیمج اھنم اوطبھا انلق
 اهيف مه رانلا باحصأ كعلوأ انتايأب اويذكو اورضك نسيللاو #* نونزسحي مهالو
 . هک نودلاخ

 . ةيلوثسملا اهلباقت ىتلا ةيرخأ حم قاطنلا اذه ىف

 كلذك عيطتسپو ‹مزتلاو ءاش اذإ ينابرلا حهنملا ىضتبقم ضرألا رمعي نأ كليب وهف

 یرجت ال نکلو .مرتلي الآ ءاش اذإ هللا رمآ اهب فلاخپ هسفن دنع نم جهان اهرمعی نآ
 ىف جئاشلا فلتخت امن ۔انايحأ تهباشت نإو ۔ةدحاو ةروص ىلع نيتلاحلا ىف رومألا
 تس ىه اإ ءاهرمأ ناسلإللا كله ال ننس ىضتقم ءءاوسلا ىلع ةرحلآلا ىفو ايندلا

 الو «ناسنإإلا ةايح ىف هتشيشجب اهيرجي ىذلا وهو ءاهردقو اهررق ىلا وه هللا ء ةيهلإ
 !هلإ هنآ معزو رباك نإو «ناعذإلا الإ اهءازإ ناسنإللا كمي

 ىف ةيرشبلا ةايلا رست لوحتت الو لدبتت ال ىتلا نتسلا ةيمسحسو رايتحالا ةيرح نيبو
 .اهيلع امو ضرألا هللا ثري نأ ىلإ ءهللا هردق ىذلا اها رجم
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 .[١۴]ةرفبلا ةروس ()

 .[ة۹ل دوه ةروس (۲)
 ۔[۷۸] لسا ةروس (۳)

 .[1۳1 ةيثاحلإ ةروس (
 .[۳۸-۳۹] ةرقېلا ةروس (8)
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 . ةدئفألاو راصبألاو عمسلا ىلإ ناسنإلا جاتحي ض رألا ةرامع ىف

 ىلع فرعتلاو ءهلوح ام ىلع فرعتلل هتاودأ ىه اعيمج ساوحلاو راصبألاو عمسلا
 وهو . . ضرألا ةرامع ىف اهم دختسيس ىتلا ةدالا صئاصحخ ىلعو ءىدالا نوكلا

 . .هللا ردق یف هيلع بوتکم ۔هلذہپ دهجب اھمدخاتسپ

 . 4 دہک یف ناسنإلا انقلخ دقلل

 . € هیقالمف احدک كبر ىلإ حداك كنإ ناسنإلا اهيأي#

 وه اغإ «نوکیف نک ءیشلل لوقی اھلإ سیل هنأل ۰ءیش ىلإ لصی ال دھجلا ریغبف
 ىلا ةردغلا ىلإ سايقلاب ةدودحم ةردق اهنكلو ۽ هللا دع نم هل ةح ولم ةردق هل ةثآسنإ#»

 . ضرألا ىف الو تاومسلا ىف ءىش اهرجعي ال یتا میظعلا قلاخل ا ةردق . .دش ال

 اهب درمتی الو « قلا یلع اھب یغطی الیکل كلت هتردق دودح فرعی نأ یرح وهؤ
 تاردقلا نم هحنم ام هحنم ىلا باهولا معنملا ركشي نأ نم الدب « هللا ناطلس ىلع
 : تاریتساو

 , "4 هللا نمف ةمعن نم مكب امو

 .؟4رافك مولظل ناسنإلا نإ . اهوصعحت ال هللا ةمعن !ودعت نو

 نم كلذ نع اشي امو ٠. ىسحلا كاردإلا نم هيلإ ىدزت امو ءراصبألاو عمسلا نكلو

 يفي ال كلذ لك . . ضرألا ةراسسع ىف لمع نم ملعلا كلذ هيلإ ىدؤي اسو «؟ملع#»
 :هلجأ نم ناسنإلا هللا قلح ام قیقحتب

 ,؟هکەرمآ ام ضقی ا الک#

 ‹ةئيحم ةياغ قيقحتل ناسنإلل هللا اهبهو ىلا ؟ةدفألا نم راصبألاو عمسلا عم دبال
 .اهادأ اذإ الإ هدوجو ةياغ قیقحت متي ال

 ء[غ] دليلا ةروس (

 .[]قاغشنالا ةروس ()
 , Ko لحتلا ةروس ))

 ,[4] ميهار ةروس ()

 ,[۲۴1 سبع ةروس (0)
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 لك ىف هيلإ عملطتيو «هاشخيو هبحي ءهللاب ناسنإلا لصت ىلا ةادألا ىه ةدشفألا

 : قيفوشلا هنم بلطيو ؛«نوعلا هلم دمتسيو <« هيلإ بوثيو هرفغتسيو هوعديو «ةوطحخ

 . 4 هباذع نوفاخیو هتمحر نوجریو]
 اهدحو ةيدأملا ةرامعلا تسيلف . ضرألل ةيقيقحلا ةرامعلا ىف ىمظعلا ةادألا ىهو

 هللا رخس ام ققحت ىلا ؟ميقلا» ةرامع ىه اإ «ضرألا ىف ناسنإلا نم ةبولطملا ىه

 ىنابرلا جهئملأ بسح اهيف رمألا ىرجي ثيحب ضرألاو تاومسلا تاقاط نم ناسنإل

 .ةرحخآلا ىف دلاخلا ميعنلا هءأزج لعجو ءايئدلا ةايلإ ةرامعل هللا هلرنأ ىذلا

 ىتلإ ؛ناسنوال ةيقيقحخلا ةمهملا ىه ميقلا ىلع ةمئأقلأ ةرامعلا هذهو ‹ميقلا هلهو

 : راه فرج ىلع میقأ ءانک هلمع نوکیو « ةقيقلا یف اٹیش لمع دق نوکی ال اھنودہ

 افش یل هناینب سسآ نم مآ ريخ ناوضرو هللا نم یوقت ىلع هناینب سسآ نمفآ)

 4 نيلاظلا موقلا یدهب ال هللاو منهج رات یف هب راهناف راه فرج
 ىتح كنوغلي مهنأ ةمخسضلا ةادألا هذه نولطعي نيذلا نع هللا لوقي كلذ لجأ نم

 ام ةلالد نع ةلفاغ اهنأل نكلو ءىسحلا كاردإلا كردت ال اهنأل ال ؛«مهراصبأو مهعمس

 : اهتمهم یدؤت ال تمادام ةدوجوم ريغ اهنأکف یرت امو عمست

 ال نيعأ مهلو اهب نوهقفي ال بولق مهل سنإلاو نمحلا نم اريثك منهج انأرذ دقلوإ#
 مه كتلو لضأ مه لسب ماعنالاك كئلوآ اهب نوصسمسب ال ناذآ مهلو اهب نورسصسبپ

 , '#نولفاغلا

 ضعب ىلإ مهضعب ىحوس نملاو سنإلا نوطايش اودع ىن لكل انلعج كلدکو#
 ةدئفأ هيلإ ىغصتلو #* نورتفي امو مهرذف هولعف ام كبر ءاش ولو ارورغ لوقلا فرخز

 .«نوفرتقم مه ام اوفرتقيلو هوضريلو ةرخآلاب نوئمؤي ال نيذلا
HERE 

 ء[ة۷] ءارسإللا ةروس (

 .[۹٠٠]ةبوتلا ةروس (۲)
 .[1۷4] فارعألا ةررس (۳)
 ]۹١۲-11١۳١[. مامتألا ةروس (8)



 اهيف اهدجوأ . .ةرطفلا ىف ةنماك عفاودب اعوفدم ضرألا ةرامعب نأسنإلا موقي

 . .اهب مايقلل ةمزاللا تاودألاب هدمأو ءاهيلع هناعأو ةرامعلا كلتب هغلك ىدلا قلاخلا

 ؟ضرألا ةرامع ىف هتازأجن] رايعم امف

 . تاجردلا عومجمب نوهرم لشفلاو حاجنلاو ؛ةجرد هلمعي لمع لکل

 !نکلو . . معن

 اذإ ابسار ناسنإلا ربتعي۔ حالطصالا انرعتسا اذإ -۲بوسر ةدام» ىنابرلا جاهنملا ىف

 هللاب نالا ىه ةدالا كلت | داوملا رئاس ىف ىمظعلا ةياهنلا ىلع لصح- ولو ءاهيف بسر
 .!رحآلا مويلاو

 ىتلا تاقاطلا ريخستو . بولطم لقعلا مادختسإاو . بولطم ساوا لالغتسا نإ

 ليمكتلاو ليمجتلاو نيسحتلاو .برلطم ضرألاو تاومسلا ىف هللا اهسعدوأ

 لاني هلكو . بولطم هلك كلذ قيقحتل  ىلقعلاو ىلضعلا .دهجلا لدبو ,"بولطم
 ىف ۔حاجدلا نمضي ال هلك اذه نكلو . .دهجلا نم لدبي ام رادقب تاج رد هيلع ناسنإلا

 ىق بسر اذإ ابسار نأسنإلا ربتعيو . .رخآلا مويلاو هللاب ناول! ريخب ۔ ىنابرلا جاهنملا
 أ ةيسيئرلا ةدألا هذه

 . ؟ةيلهألأ ميهافمو مالسإلا موهفم نيب نيرطلا قرفم انهو .

 ةوقلا باسدكإ يف . ضرألل ةيدالا ةرامعلا ىف حاجنلا نأ ربتعت ةيلهاجلا نإ

 عاتم عاتمتسالا ىف مث «ساوملاو لقعلا مادختسا ىف .ةرطيسلاو ةبلخلا ىف . نكمتلاو

 ىلإ هدعب جاتحي الو ؛ءىش ىلإ هعم ناسنإلا جاتحي ال ىذلا حاجنلا ةمق وه . .ضرألا

 ٠ . .ءیش

 ردقي ىذلا وه !هلإلا وه ناسنإلا نأ ول احسيحص ارايعم اذه نوكي نأ نکی ناکو

 ىفر توكلا ىف ةذفاللأ ىه هتئيشمو «هاهتنمو هأدبم هسفنل ررقي ىذلاوهو ءريداقملا

 !ةااإ

 !؟كلذك لعفلاب ره لهف

 ٦¥



 هسفن ربتحپ أم لک نع ارثآو یدمو اددع دیزت «یصحت ال روم یف ٤از اع هلاب امف

 هسفن دنع نم یه هيلع ردأق وه امیف هتردق نأ - هعافغ یف نظ ول یتح ‹ هيلع ةاردأق#

 : هللا دنع نم تسيلو

 . «ىدتع ملع ىلع هتیتوآ اغإ لاق

 ىه لب ملع ىلع هتيتوأ امنإ لاق انم ةمعن هانلوخل اذإ مث اناهد رض ناسنإلا سم اذإف»
 .'”#نوملعي ال مهرثكأ نكلو ةنتف

 -نوكلا ءاضف ىف ةريغص ةطقن هلمشت ام لكب ةطاحإلا نع ىتح ارصاق هملع لاب ام
 اهفاعضأ فاعضأ نمو «نيياللا اهلاثمأ نم هيف نوكلأو هيف شيعي ىذلا بكر كلا ىه

 ؟نيياللا نييالم لب «نییاللا

 « بيرقلا دخلا بيغ لب تامداقلا تاونسلا بيغ ال . . بيغلإ ملع نع ازجاع هلاب ام
 ! ؟دعب هتتت اهو ةظملا لنم تدب ىتلا ةظحللا بيغ لب

 ىتلا ةيقيقجلا ةوقلا ىلإ اجليو ةموعزملا هتردق ىسني قيضلا تاظح ىف هلاب ام لب
 :ءیش لک فلم

 متضرعأ رسبلا ىلإ مكاج املف هايإ الإ نوعدت نم لض رحبلا ىف رضلا مكسم اذإو#
 . "4 !روفك ناسلإلا ناکو

 رأاصعإ وأ «رمدم لازلز نم «ةعيبطلا ثراوك١ هيمسي ام مامآ !زجاع فقي هلاب ام لب

 . ؟رداه ناضیف وا ‹«حساک

 ؟هبرشي ىذلا ءاملا ىتحسو ؛هسفلتي ىذلأ ءارهلا ىتح كله ال هلاب ام لب

 .؟04روغنو ودع یف اوج لب هقزر كسم نإ مکقزری نم مآ
 ررقأ انآ : لوقي نيح ةغرافلآ هتشافتثا ةميق امف « هتقيقح ىف ناسنإلا وه اذه ناك !ذإف

 .[۷۸] صصقلا ةروس ()

 .[۹] رمزلا ةروس ()

 ,[۷٦]ء1رسإاللا ةروس (۳)

 ١ ١[. كلل ةروس (4)

 ف



 ىلإ ةجاح ىف دعي ملو «قوطلا نع ناسنإلا بش دقل :لوقي نيح وأ !؟رايعملا ىسفنل
 !!هللا ةيأصو

 تناك ءاوس «ىلهاجلا رايعملا كلذ وه حاجنلا رايعم لعجت «مولع» موقت نأ ةميق امو
 يهو «۲«بوسرلا ةدام» لفغتو «سفن ملع وأ ةيبرت وأ اخيرات وأ اعامتجا وأ اداصشقا
 ءهعم هلثمو ضرألا ىغام لك كلم ولو اهيف بسر نم هللا نازيم ىف حجي ال ىتلا ةداملا
 !؟ناسنإلا دی یف سیلو یلاعتو هناحېس هللا دی یف نازیما امدیب

 . هڳاروشتم ءابه ءانلعجف لمع نم اولمع ام ىلإ اتمدقو#

 ال قصاص موي ىف حيرلا هب تدستسشا دامرك مهلامعأ مسهبرب اورفك نيذلا لش
 . "يديعبلا لالضلا وه كلذ ءىش ىلع اوبسك اع نوردقي

 ةمايقلا موي مهل ميقن الف مهلامصعأ تطبحف هثاقلو مهبر تابآب اورفك نيذلا كئلوآ#

 .؟#انزو

 ! بابسألا نوذختيو مزاللا دهجلا نولذبي نيح ! معلق . . ايندلا ىف نوحجدي مهن امأ
 ءاقلت نم اوحجن ام .اهديرب ةمكمل .بابسألا ذهب حاجشلا مهل بتك هللا نأ الو نكلو
 حاجنلا ىرجپو اهل هللا ريدقعب نكلو اهسفن تآذ نم للعفت ال بابسألا نأل ءمهسفنأ

 : هللا دنع نم ةردقم ةنسب اهب

 *.نوسخببي ال اهيف مهو اهيف مهلامعأ مهيلإ فون اهتنيزو ايندلا ةاحلا ديري ناك نم
 اوڼاک ام لطاپو اهين اوعنص اس طبحو رانلا الإ ةرخآلإ ىف مهل سيل نيدلا كقلوأ

 . 0 &نولمعي
 | كلذ نم رثكأ لب

 اوتوآ ا اوحرف اذإ یت ءیش لک باوبآ مھیلع اتحتف هب اورکذ ام اوسن اسملف#
 بر هلل دمحلاو اوسلظ نيذلا موقلا رباد عطقف ٭ نوسلبم مه اذإف ةسغب مهانذضخأ
 , ه4 نيلاعلا

 ]۲١[, ناف رفا ةروس ()
 .[۸] میهارب ةروس ()

 ]٠٠١١[. فهكلا ةروس (۳)

 .[1%1!ة]دوهةروس (£)

 .[ ٤د. £ ]٤ ماعئألا ةروس (۵)
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 اغإ !ىرشبلا دهجاب ققحشت نآ دبال ةيمتح بابسألا هلهب -ايندلا ىف  حاجشلا سيلف
 ولو «عقي ال هنإف حأجللا عقب الأ هناحبس ءاش اذإو ءاهديري ةمكم- هللا هردق رم وه

 لوهجم رلته رمأ امو ءديعبلا خيراتلا ىف لوهجمب نوعرف رمأ امو . بابسألا تذخبتا
 ءاب امهنم لكو «روصتلا قوفي ام بابسألا نم ذختإ امهنم لك !!بيرقلا خيراتلا ىف

 ديق ىلع وهو هرمأ ىلع ابولغم رخآلا رحتناو ؛ ميلا ىف امهدحأ قرغف «عيرذلا لشفلاب
 !لوصولأ نم ةوطحخ

HEH 

 ةايحلا ىف حاجنلا نمضي ال ةبوسرلا ةداما ىف حأجنلا درجم نإف ىرحأ ةهج نم

 ربتعي ‹« ىنایر فیلکت یهو !داوملا ةيقب ىف حاجنلا تاجرد ناسنإلا لصحي مل اذإ ايتدلا

 نازيم ىف هنايإ ىف اصقن هب مايقلا مدع ربتعيو «هب مقي مل اذإ !رصقم ٤«نمؤملا ناس
 . باقعلا عاونأ ىتشب هب مقي مل إذإ نأسنإلا هللا بقاعيو ءهللا

 :ةملسملا ةمألل ىتابرلا فيلكتلا اذه كلذل الاثم لح

 .مکودعو هللا ودع هب نوبهرت لینا طابر نمو ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعأو#

 فوي هللا لپبس یف ءیش نم اوقضنت امو مهملعي هللا مهنوملعت ال مسهنود نم نيرخاو

 .«نوملظت ال متنأو مكيلإ

 ؟هثاوطأ ىف ةنمضعملا فيلاكتلا نم ۔هرهاظ ىف درفلا _ فيلكتلا اذه للمشي مك

 ؟هيلع بيردتلاو حالسلا علص ىف لذبي دهج ريب ةوقلا دادعإ نكي له

 ةعانصلا نرنفو ءايميكلاو ءايزيفلاب ملع ؟لمعو ملع ريغب حالسلا عنص نكي لهو

 نوموقي نيذلا نيسدنهملا دادعإو «عناصملا ةماقإ ىف لمصو (ايچولودکتلا) ةقفلتخيلا

 دج أم ةعبأتمو ءاهيف جأتنإلا ىلع فارشإلاو اهتنايصو اهيف تالآلا بيكرئو اهتاشنإپ
 ؟قرقتلاو راكتبالل ةمئادلا ةلواحملاو (ىدعلا دنع ةا وا تاينقت نم ملاعلا ىف

 نوكليب هتاذ تقولا ىفو ملعلا نم نرنكمعم نييردم دادعإ ريغب بيردتلا نكي لهو

 ]١٠١[. لافنألا ةروس (1)
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 نيبرم دي ىلع ةيداهج ةيحور ةيبرت اوبرت نيذلا نم ىأ ءنيمزاللا صالخإلاو قدصلا
 . هللا ةملك ءالعإلل مهسفنأ اورذن

 ريفو لام ريغب (ةدعلا دادعإ ىئعم وهو) هيلع بيردتلاو حالسلا حاشنإ نكي لهو
 اسمو # : ىلاعت هلوق ىف ةحضاو ةراشإ ةيآلا هيلإ تراش ام وهو) نأشلا !ذه ىف قفني

 ؟((نوملظت ال مدنا مکیلز فو هللا لیس یف ءیش نم اوقفنت

 ةلماع .اهعوسمجس ىف ۔ةمألا نكت ملام بولطلا ردقلاب لالا ريفوت نكي لهو

 كلهتستو اريك جنت اهنأ ىأ «ةفرسم ريغ ةدصتقم هتاذ تقولا ىفو «ةجتنم ةدهتجم
 . ؟ةدعلا دادعإ ىف قفني ىذلإ ضتافلا رف وتي ىكل ؛اليلق

 ام فيلاكتلا نم ىوح دق ۔هرهاظ ىف درفملأ . ینابرلا فیلکتلا اذه نآ یرن اذکهو

 ضرف وأ نيع ضرفب امإ ءاهيف درف لك لمشي اهلمكأب ةمأ ةايحل الماك اجهدم لشي
 مقي مل نإ اهعومجيم ىق ةمألا مثأتو «لمعلاو ملعلا نم ةعساو ةحاسم لمشيو «ةيافك

 یف ۔اھعومجسم یف ۔ ةمألا بقاستو ءهزادآ مهيلع بجي ام ءادأپ اهدارفأ نم نورداقلا

 بسحب باسحلا نم هبیصل لک لاثی ةرخالا ىفو ءاسهيلع اهئادعأ ةبلغب ايندلا ةايحخلإ

 . . سائلا ةماع مث الوأ رومأل! ءايلوأ : هتر دقو هحقوم

 . ؟يةصاخ مكنم اوملظ نيذلا نييصت ال ةنتف اوقتاو#

 ايماله ايش تسيل اهنإ . ةمساح- ءةقيقد ءةمكحم ؛ دحل ا لك ةداج ةينايرلا ريياعملا نإ

 < عفرت تآراعش درجم یه الو ءةددحمم ةروص هل تبثت ال اجأرچ ر ائیش الو ءهل ماوق ال

 ىه الو «! ةينيدلا ربياعملا هنومسي امع نويلهاجلا روصتب امك لاي ا اهغوصي ىنامآ الو
 اوققحي ملام نايإلا وقداص نونمؤم مهنأ-مهنظ وأ _مهلوق درج سانلا لماجت كلذك

 مه مهنأ ۔نييلهاجما نس نونظي نيذلاو .مهيلع هللا اهضرسف ىتلإ نالا فيلاكت

 احضار اديدت مهنادهأ نوددحي مهنال «نويلمعلا مهو ؛كويعقأولا مهو ءنوعرابلا
 ‹ نيدلا «تايلاثم» نع اديعب مهفادهأ ققحت ىتلإ ةيلمعلا ةيعقاولا بابسألا نوذختيو

 ةسارد ةيئابرلا ننسلا اوسردي ملو ءةيئابرلا ريياعملا ةقيفح ة ىلع اوفرعتي مل ءالۇھ
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 رعاشملا ىلإ سائلا لكت الو «بابسألا ذاختا لفغت ال اهنأ ارفرعيل «ةيعاو «ةيملع#»

 . . عقاولا ملاع ىف ايقيقح ادهج مهنم بلطتت اإ « تاغرافلا ىنامألاو .تانادجولاو

 :نييسيئر نيرمأ ىف نييلهاجلا ريياعم نع قرتفت اهن ريغ
 بابسألا ناسنإلا ذختي ىتلا «ىناسنإلا دوج ولا ةياغ ديدحت وه : لوألا رمألا

 .اهمداصت الو ةياغلا هذه عم مءارنت ىتلا بابسألاب مازتلالا مث نمو «اهفيقحتل

 هيلإ اوعدت ام وهو ۔ةنهادلاو قاغنلاو ةعيدخلاو بذكلاو شخلاب -ىضرألا۔حاجنلاف

 ةينابرلا ريياعملاب ربتعي ال ۔اهتالماعم مظعم ىف جرحت الب هقبطتو ةحارص ةيلليفايكيملا
 ؛:همركو هللا هعفر ىذلا ىناسنإلا دوج ولا ةياغ عم قفتي اح اج

 مهاتلضفو تابيطلا نم مهانقزرو رحببلاو ربلا ىف مهانلمسحو مدآ ىنب انمرک دقلو#

 , '4الیضفت انقلخ نم ریثک ىلع

 ريغ هدوجو ةياغ قيقحتو هتاذ قيقحت ىف ناسنإلا لئاسو نوكت نأ مركتلا نم نإو

 رشبلآ بطب نیحو . عاتمتسالا ىفو ؛ءاقبلا عارص ىف اهمدختسي یتلأ ناویحلا لئاسو

 ؛نوعتمتسيا وأ «مهتاوذ قيقحت یف هساسأ ىلع ؛نوحجنيا و «باغخلا نوناق مهتايح یف

 نيبو مهنيب اًذإ قرفلا امف ءىسحلا عاتملا ىف دلا نوزواجتيو «ناريحلا ةقيرط ىلع
 ىذلا مدآ ىلإ ءامتنالا فرش مهنم نيأو «ةمئاسلا نيبو مهنيب وأ «ةيراضلا شوحولا

 : ةكتالملا هل هللا دجسأ

 .'«..سيلبإ الإ !اودجسف مدال اودجسا ةكئالملل انلق ذإو#

 . 4. .ماعنألا لكأت امك نولكأيو نوعتمتي اورفك نيذلاو)#

 نكي ملو .اهلجأ نم ناويحلا قلح ىتلا ريغ ىرحخأ فادهأل ناسنإلا هللا قلح دقق

 جهنملا ىفضشقمم ضرألا رمسيو «ىعو ىلع هللا دبعيل ءهتردقب هللا هقلخ «قلخلا

 .[۷*] ءارسإلا ةروس (1)
 .[13٤۴۳رقبلا ةروس )¥?

 .[۱۲3 دمحم ةروس (۴)
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 ىلع هتيادهل بتكلا لزنأو ءايارملا نم بهو ام هل بهو ةياغلا هذه لجأ نمو . ىنايرلا
 لسرلا لاسرإ فادهأ نم ناكو .مهيلع همالسسو هللا تاولص ماركلا لسرلا ىديأ
 : طسقلاب سادا م وقي نأ بتكلا لارنإو

 سالا موسقيل نازسيلاو باتكلا مهعس انلزنأو تانببلاب انلسر اناسرأ دسقلإ
 . 4 طسشئاب

 عضو ىذلا باغلا نوناق مهتايح ىف نوقبطي نيح سانلا نيب طسفلا ققحشي ىف
 !؟ناويحلل

 اهافاجتي «قيبطعلل ةلباق ريغ اتايلاغم» الو «تاراعش درجم طسفلا سیلو

 هدقبطو «قيبطتلل لباق عقاو وه اغنإ !؟حاجللا» ىلإ ارلصيل نييلهاجلا نم ؛نويعقاولا»
 فارحنا نم اهباصأ ام لك نم مغرلا ىلع «ضرألا عقاو ىف نورق ةدع ةملسلا ةمألا
 « نيدايملأ ميمج یفو ‹؛سيباقلا لكب ةةحج الا تناكو «ةيخيراتلا اهتريسم مانثآ یف

 مااس لاب نمي ال ىذا «رح لإ ةلماعم يف ءاوس ءناسولاب قلاللا ىوتسملا ىلع نكلو

 مدقت ىتلا ةيناسنإلا تامدخلا ىف وأ «ةشحافلا نم عمتجملا ةفاظن يف وأ "قداور
 . ركدملا نع ىهثلاو فورعملاب رمألا ىف وأ «ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا ىف وأ «سانلل

 ىلع اهب ہللا نی ةنمو ؛بولطم رمأ ۔یوتسلا اذه یلع۔ضرألا یف نکمتلا نإ

 : هجهنم نوعبتي نيح نرنمؤلا
 امك ضرألا ىف مهتفلختسيل تاسلاسصلا !ولمسعو مكنم اونمآ نيذلا هللا دىعول

 دعب نم مهللدبيلو مهل ىضترا ىذلا مهنيد مهل ناكميلو مهب نم نيذلا فلختسا

 . "ایش یب نوکرشپ ال ینلودبعی ادم مھفوخ
 ىف نكلو « ضرألا عقاو ىف ؟حاجنلا* نم هيلإ فوبسص اس لك سانلل ققحپ وهو

 . .ناويلا ىوتسم نع عفرتو «سندلا نم ةراهط

 )١( دیدحلا ةروس آ١؟[ء

 هل ليثم ال حماسدلا نم اعئأر الاثم تناك ةحوعفلا دالبلا ىف نرملسملا ريغل نيملسملا ةلماعم نأ يراتلا دهشي (۲)

 دوهيلا ةرطيس تحت مقت ىلا ةيسالسإلا تايلقألا عضر عم ةنراقلاب هلبن ىدم حضدير «خيرادلا ىف
 .ةماع نكر شملاو ىراصنلاو

 ,(ه٥] رولا ةروس
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 ىعولا دم وهف «ءةيلهاجل ا ربياعملا نع ةينابرلآ ريباعملا هيف قرعفت ىذلا ىناثلا رمألا امأ

 ال « ةيقابلا ةدلاغلا ةايخإ ىلإ ةيناغلا ةريصقلا ايندلا ةايحلا ءارو ام ىلإ ىناسنإلا دوج ولاب
 تيبثتل نكلو « كانه ةرمو اته ةرم ءامهنيب نأسنإإلأ ددرحي نيفلتخم نيرايعم داجيإل

 ؛لوأل! رايعملاف .ناسنإلا ةايح ىف ةيلعاف رشكأ هلعجو «هنيكمتو هنيتثو لوألا رابعملا

 لصوي ىذلا هتاذ وه «ءىنابرلا جهنملا ىضتشج ايندلا ةايلأ ىف نیکمعلاو حاجنلاب صاخلا
 ةفاضإ ىلإ رسألا جاتحي الو . هللا ناوضرل نيفحتسم نيماغ نيلاس ةرحخآلا ىلإ سانلا

 ةايحلا هب حلصت ام نيعسم ءىش فذح ىلإ الو ۔ايندلا ةايحلا هب حلصت ال صاح ءىش

 هلاجمو «هلمعو هملعب ايندلا ىف طشني نأ ناسنإلا بسحف . ىنابرلا جهنملا بسح ايندلا

 ءهللإ لزنأ ا امزعلم ىرشبلا هلاجمو ىعامتجالأ هلاجسمو ىرسألا هلاجمو ىدرشلا

 ةفاضإ نكت نإف .ةرحآلا ميعن هللا دنع قحتسيل «هللا ىلإ هرعاشمو هلمعب اهجوتم
 دهزلا هللأ ضرفي مل ءىش ىف ليبنلا دهزلا وأ ءاضرف هللا هضرفي مل ام ليبنلا عوطتلاب
 . ةمايقلا موي ةمأركلاو نمألل اطرش سيل هنكلو «هللاإ دنع تاجردلل عفر اذهف « هيف

 ةجح نورصاعملا نويلهاجلا اهذختيو ؛مويلا ةمألا اهشيعت ىتلا ةضيرملا ةروصلا نإو

 بست الو ءمالسإلا نم تسيل « ةيبروألا ةيلهاجلا ريياعم ذاختاو ةينابرلا ريياعملا بنل
 ةايخأ ىف ةمألإ هنع لأست فارحنا يه اغنإ . مالسإلا ىلع اهب جتحي الو «مالسإلا ىلع

 : اهالوم ىدي نيب موقت م ويو ايندلا

 . '(نولاست فوسو كموقلو كل ركذل هنإو#

 ىهو <« عجرملا ىه ةيلاوتم انورق مالسإلاب ةمألا اهتشاع ىتلا ةمياسلا ةروصلا امنإ
 ‹ قيبطتلل ةلباق ريغ ءاضفلا ىف ةقلعم الم تسيل اهنأو «ةينابرلا ريياعملا ةيعقاول كحل

 ىلإ !وداخأف ءناسنإلل هللا اهدارأ ىلا ةعفرلا نع مهمئازع تطحنا نيذلا معزي امك

 مه مهنأ اوسعز مث «هللا لزنأ ام ىلإ ماكتحالا اوبأو ءمهءاوهأ اوعسبتاو ضرألا

 !نوزئافلا

 .'«نورسانلا مه ةرخآلا ىف مهنآ مرج ال

 ,[7٤٤فرحرلا ةروس (1)
 ]١٠4[. لحنلا ةروس (۴)
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 ىذلا برطضملا عضولاف !اهدحو ةرحخآلا رادلا ىف ةعقاو تسيل ةراسخلا نأ ىلع

 ةيحالص ىدم ىلع عقاولا ةداهش وه « ضرألا ءاجرأ فلتخم ىف مويلا ةيرشبلا هشيعت

 ىذلا « ىقيقحلا حاجنلا ىلإ ةيرشبلا ةدايقل ىنابرلا جهنملل ةيفاجملا ةيلهاجل ا ريياعملا

 قلقلاو ةيبصمعلاو ةيسفنلا ضارمألا ةبسن ىلإ طقف رظناو . ةايلاب ناسنإللا هيف عتمتسي
 ءأوس ؛تامزألا نم مثادلا عزفلاو . .ةهرحلاو تاردخلاو رمل او راحشنالاو نودحلاو

 مدقتلا ىدأ له كسفن لأساإو . . ةيداصحقالا وأ ةيعامتجالا وأ ةيبرحلا وأ ةيسايسلا

 موي « ىنابرلأ جهنملا لظ ىف اهب موقي نأ انیمف ناک یتلا هتفیظو یچولونکتلاو یملعلا
 !؟طسقلاب سانلا م وقي

 . ي ىمعأ ةمايقلا موي هرشحنو اكنض ةشيعم هل نإف ىركذ نع ضرعأ نمو

EHR 

 دق < م هلوسر ةنسو هللا باتك نم دمتسملا «ناسئإللل ىمالسإلا روصتلا اذه

 عم لماعتپ وه الف . ىبرخلا روصتلا اهيف عقو ىلإ ةثالثلا ةيسيئرلا تالالتحخالا نم ئرب

 ايئدلإ هتايح شيعي هنأ ىلع الو «ءهلإ هنأ ىلع الو «روطحم ناويح هنأ ىلع ناسنإلإ

 . ةرحآلا نع ةعطقنم

 ةدمتسمو روصتلا اذه ىلإ ةدنتسم ناسنإلا لاوحأ سردت ىتلا ةيعامتجالا مولعلاو

 نم دمتست ىتلا مولعلا نع «ةياغلا ىفو قلطنلا ىف ايرذج افالتحخإ فلتخت نآ دبال «هنم
 . تايئزجلا نم ريثك ىف وأ « تايئزجلا ضعب ىف اهعم تقلا ولو ؛ىبرخلا روصلا

 ناكم دد يتلا ىه ةلماشلا ةروصلا اغإ ؛ ةيئاهدلا ةروصلا ددحت ىتلا ىه ةبئزجلا تسيلف

 .ةروصلا هلث# ىذلا لماكتملا لكلا ىف اهتلالدو «ةروصلا نم ةيئزحلا

 تاساردلا هيلع نوکت نآ روصتن ال ةضيرع اطوطخ ضرعن ىلاتلا لصفلا ىفو

 .نأسنوا سالسا روصتلا نم ةدمتسملا ةيعامتج الا

 .[؟؟ 41 ەطةروس (¥)

Af 



 ىمالسإلا ليصأتلا ىف ةضيرع طوطخ

 لصيس «ناسنإلل ىمالسإلا روصحلا نم دادمتسالا نإ قباسلا لصفلا ةياهن ىف تلق

 ريثك ىف وأ تاليصفتلا ضعب ىف مهعم تقتلا نإو «برغلا ىف «ءاملعلا» اهيلإ لصوتي
 تاليصشتلا نم

 فالتحلا ةجعيقن ءايئاقلت عقيس فالتحالا اذه نآ نم مغرلا ىلع هنإ انه لوقنو

 لماعتلا نع ءةرحخآلا نع ةعطقنم اهدحو هايندل شيعي ىذلا هلآتملا ناويحلا عم لماعتلا
 مركلا قلاخلا نأل هتيدوبعب مركم هنكلو ءهلل دبع هنآ ملعي ىذلا « هلل دباعلا ناسنإلا عم
 بتاكلا نإف كلذ نم مغرلا ىلع . .دحاو نآ ىف هترحخآو هايندل شیعی یدلاو ؛همرک
 هج وي نأ بجي « ىمالسإ قلطنم نم ةيعامتجالا مولعلا ىف ةباتكلل ىدصتي ىذلا ملسملا
 (ءاملع» اهيف عقي ةريشك تاقلزنم هبنجتو «ثحبلا ىف هنواست «رومأ ةدغ ىلإ هلاب

 . .برخلإ

 اهيلع ىرجي ىتلا ؛ةنيعلا» نوكت نأ ىملعلا ثحيبلا تايهدب نم نأ لوألا رمألا
 بيترتو هصاوحل ةفرحمو هتينقتو هتسارد دارلا ءىشلا وآ عونلل اقداص اليشم ةلثم ثححبلا
 .هيلع جئاتنلا

 جئاتتلا ىلإ نانشمطالل - ىفكي الف «ديدخلا صاوحخ ربتخن نأ - الشم - اندر اذإف
 مث «براجتل ا نم ءاشن ام اهيلع ىرجنو «نيعم ناكم نم ةنيع ذخأن نأ - ايملع اناتتمطا

 .!ذكو الك یه دیدخا صاوح نآ انیدل تبث : لوقت

 اذإف ءاهنم لك ىلع براجتلا ءارجإو «٠ ىتش نكاسأ نم تانيع ذحأ نم دبال نكلو
 جئاتن وأ ءةدحاو ةجيتن ىطعت اهلك اهنأ ةفلتخملا تانيعلا ىلع ةبرجتلا رإركت دعب انل رهظ

 یه دیدحلا صارخ نإ : نیشمطم ادلق اهيف فيفطلا فالخلل هبوب ال ثيحب ةهبأششم

 . قورفلا هذه لثم تدجو نإ ةفيفطلا قورفلا ىلإ انرشأو ءاذكو أاذك



 ةيعطق جئاتن ىلع لوصحلا ىف انامسض رشكأ ةدالا عم لماسعتتلا نأب ملعلا عم اذه
 ناك نإو . ةلئامتملا فورظلا ىف ةلثامتم جئان ىطعت - بلاغلا ىف - ةداملا نأل ءةيئاهئو
 اهب لدہتساو ءةدالا ملاع ىف ىتح ةيعطقلا ةيمتخلأ ىفن دق - مدقعملا - ثيدحلا ملحلا

 <تالامتحا یه امنإ ؛یدالا نوکلا یف یعطق ءیش ال هنإ لوقت یتلا تالامتحالا ةيرظن

 |. .ةجا لامتحالا نم ربكأ (ب2 لامتحالاو «ةب» لامتحالا نم ريكآ ١١ لامتحالا

 نيعم ليج نم اهسردن ىتلا ةيرشبلا ةنيعلا دخأن نيح حداف ىملع اطخ ضرعتن اننإ
 لك ىلع براجتلا ءارجإب انمق ولو «ةماع جئاتن اهنم جرختسن مث « ةيرشبلا لايجأ نم

 ال دق ةساردلل هراتخن ىذلا ليجلا نأل . . !عبطلاب ليحتسم !ذهو ء ليج! كلذ دارفأ

 تاذ هتم ىرحخأ لايجأ كانه نوكت دقو «هلاوحأ عيمج ىف ىرشبلا عوئلل الدم نوكي

 ةرورضلاب لمشي ال ليم إ ناكو « ليجلا دارفأ لك لمشت ال ادتسارد تناك اذإ فیکف

 نع ةديسعبو « عقاولا نع ةديعب انتسسارد نوكت مك . . ىرشسبلا عونلا صئاسصحخ لك

 ؟ثحببلا ىف اهرفاوت بجي ىلا ؛ةيملعلا لوصألا#

 !«ملاع» اهنع لفي ال ةملسم ةيهيدب هانلق ام ودي دقو

 عامتجالا ملع ىسراد نم ریشک سح یف وہو “- الٹم ¬ اک رود یلإ رظنا نکلو

 اهياع ىنبي ىتلا ةنيعلا ذخأي هيلإ رظنا . . !لوقياميف شقانپالو عجاري ال ةدمع
 ىف فارحئالا ةعاشإ ىلع ةريثك لماوع تلمع ىذلا - فرحنا هيج نم هتاجاعنتسأ
 !ةرطُفلا نم تسيل ةرسألاو جاورلاو نيدلا نإ لوقيف - هنأيك

 أ ؟عطقلا ةفص اهاطعأ ىتلا ةجيتنلا كلت ىنب ءىش یأ یلعف

 جأوزلاب مزتلي دعي ملو « هنيد ىف طرف ةيرشبلا لايجأ نم نيعم ليج ىلع اهانب دقل
 . .دالوألاو بألاو مألا عمجي اتاك ةرسألاب متهي دعي ملو ‹ نيستا نيب ةقالعلل ًاراط]

 ؟ةميلس اهنأو ؟ةيملع# اهنأب تاجاتنتسالا هذه فصوت نأ نكي لهف

 راثآلا نم اديدل نكلو «هدحو هللا الإ اهيصحي ال لايجأ ةلالد ليج ىخلي لهو
 لقأ ىف فالآ ةسمح وأ نينسلا نم فالآ ةعبس اهنم ىطغي ام ةشوقئلاو ةبوتكملا
 ! ؟ریدق

 ناكاذامو «ةفيرملا ةيملعلا «ىوتفلا١ هذه رادصإ نم بتاكلا ةين ىف نآلا لعدن الو
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 نم تسيل ءايشأ اهرابتعاو «ةرسألاو جاوزلاو نيدلا نع تابشلا ىفل ءارو نم ديري

 اذه له ءةثحبلا ةيملعلا ةهجولا نم لأسن اغإ (تقو ىآ ىف ءاغلإلل ةلباق ىأ) ةرطفلا

 اهلم ةدمتسملا جئاتتلا ميمعت مث ةيرشبلا لايجأ نم نيعم ليج نم ةنيعلا ذحأ وهو : جهنملا
 !؟ميلس «یملع» حهنم وه لم . .هلک یرشبلا عوئلا ىلع

 طيرفتلا هيف عقو ىذلا ليلا اذه ةلالد ىغلن نآ - ىرحخأ ةهج نم - اذه ىئعم لهو

 انايك ةرسألا مازتلا مدعو «نيسنل ا نيب ةقالعلل اراطإ جاوزلا مازتلا مدعو « نيدلا ىف
 ؟ءانبألاو ءابآلا عمچمب

 نوكت الو ءةيحان نم نييحعقاو نوكن ال ءهعلالد انيغلأو «ليجلا اذه انلفغأ اذإ اننإ

 لومشلاو مومعلاب ةفصتم الو ءةيملعلا ةهجولا نم ةحيحص اهيلإ لصن ىلا جئاتنلا
 . ىملعلا ثحبلا يف هيعدن ىذا

 فالآ ىف ؛لايجألا لالح ةرهاظلا دصرن نأ حيحصلا ىملعلا كلسملا نوكب امنإ

 نإ ملعنل ءرصاحملا انعقاو ىف ذوذشلا اذه بابسأ دصرن نأ لواحن مث «هلبق لايجألا
 اهطخ نع اهي جرح اهتاذ ةيرشبلا ةرطملا ىف لوت هنإ مأ «لاوزلل الباق اضراع ايش ناك

 . .ديدج طخ ىلإ

 نأ اهيف ىفنو ؛ ياك رود اهردصأ ىلا ؟ىوعفلا» نأ انل حضتيسف كلذ انلعف اذإو

 اهصقني ىوتف - ريدقت لقآ ىلع - ىه «ةرطفلا نم ءايشأ ةرسألاو جاوزلاو نيدلإ نوكي
 !ىملعلا ليلدلا

| # FF # 

 نأ بجي ىذلاو - ةيعامتجالا مولعلا ىف نيفلؤلا ضعب هيف عقي ىذلا ىناشلا قلزما

 نوكي نأ بجی یملعلا ثحبلا نإ لوقت یتلا یوعدلا وه - ملسملا بتاکلا هنجي

 نأ یخبئی ام عم ال نئاک وه ام عم لماعتپ نإ بجی هنآ ی ء۲تایلاثلاب» قلغتی ال «ایعقاو
 !نوکی

 - لباق ریغ ۲نوکی نأ بجی ام نوکی نآ یھ ءةدحاو ةلاح یف حصي قطنملا اذه نإ
 .ناسنإلا ةردق دودح جراح هنوكل وأ ءةيرشبلا ةرطفلل هتفلاخمل « قيبطتلل - هتاذ ىف

 . دعب امف لیصفتلا نم ءىشب ةيضقلآ هده نع ملکتنس (1)
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 لبقت الف ؛نمزلا نم ةلوقعم ةرتف ىف لعفلاب قبط اعو «هيلع سانلا ردقي ام ناك نإ امف
 رثكأ ناك ولو لب «هنع سائلا فرحنا ولو «هعم لماعتلا مدع ىف ةيعقاولا» ىوعد

 : ةيحج رم اب قلعتت امنإ ءاهمدع وأ ةيعقاولاب قاعتت ال انه ةيضقلاف . هلع نيفرحنم سانلا
 !ناسنإلا قلا یھ مآ ناسنڑال یھ لھ

 هتاسسارد ىف برخغلا اه يف عقب ىتلا قلازملا دشأ نم وه تاذلاب قلرلا الهو

 ناطلس ىلع ةدرمتملا ؛ةيناسنإلا# ىلإ ةيسنكلا ؟ةينابرلا3 نم هجورحخ ذنم «ةيعامتجالا
 ىلع بلاغخلا وه هنأل الصأ فارحئالاو طوبهلا حبصأ عجرملا وه ناسئإلا ربتعا ذإف . هللا

 ىف هريثأت ةلقو هعلقل هب هبؤي ال اذوذش عافترالاو یماستلا حبصأو ءمهتيلهاج ىف سانلا
 , عومجللا

 . ساأتلا ؟عقأو سيو هللا دنع نم ءاچ ام یه هتيعج رم ملسلأ نکلو

 مزلم ملسملل ةبسنلاب وهف «سانللامزلم هلعجيو دودحلا نم ادح- هللا عضي نيحو
 !نرعمجأ سائلا ءاصع ولو

 , هللا نذإب عاطيل الإ لوسر نم انلسرأ امو#

 . دحاو نآ یف نیلثا نیرابتعاب مزلم وهو

 قلاخلا وه هنوك ىضتقمب رمألا هل ىذلإ ءقلاخلا هللا دنع نم لرنم هنأ لوألارايتعالا
 : هناحیېس

 . 4 رمالاو قلتلإ هل الا

 ناأسنإلا ةقيقح ملعي ىذلا «ميكحلا ميلعلا هللا دنع نم لزنم هنأ ىنالا رابتعالاو

 یف هنآ ملعی امو «هحالص هيف نأ هناحبس ملعی ام هفلکیف «هتاردق ةقيقحو «هقلح ىذلا
 : هروذقم

 مالسلا لبس هناوضر عبتأ نم هللا هب ىدهي ٭ نيم باكو رول هللا نم مك ءاج دق ..ل
 . 4 يقسم طارص ىلإ مهيدهيو هتذإب رونلأ ىلإ تاملظلا نم مهجرخيو

 . ؟4تبستكا ام اهيلعو تبسك ام اهل اهعسو الإ اسغن هللا فلكي ال#

 .[٤٠]فارعألا ةروس (۳) , [۹4] ءاسنلا ةروس (1

 .[۲۸"] ةرقبلأ ةروس (6) .[ 1٥-4 ] ةدلاغا ةروس (۳)
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 یشو «تارابتعالا هذهب هل ةمزلم ناسنإلا اهب هللا فلك ىتلا فيلاكتلا لكف مث نسو

 ةناح ىف هفارحينا نوكي هلع فرحتي نيحو .ناسنإلا هيلع نوكي نإ بجي ىذلا لصألا
 اطخ!ةرعك تإف . .!ساتلا لك أطخلا ىف عقو ولو «٠عقاولا» ةناسخ ىف ال "اط
 .دوجولا ةيعرش هيطعت الو « هتفص هلع يفلت ال همومعو

 ىف لب نيرٹانتس دارفأ یف ال لعشضلاب قبط دق مزللا بجاولا اذه نوکی نیح نکلو
 اهعقأو ىف ةيمالسإلا ةمألا دي ىلع قيبطتلا عقو امك - ةيلاوشم ةدع نورقلو ‹لایجآ
 ءامازل] دشأ نوكي ذئدنع بجاولا نإف - اهتافارحنا لك نم مغرلا ىلع ىخيراسلا

 !هاصع نم هاصع نإو «لصألاوه هرابتعا ىف بج وإو «ذيفنتلا ىق بج وأو
 : لزل ا هیاتک یف یلاعت ل وقي

 مهيلعو مهبر دنع ةضمحاد مهتجح هل بيجتسأ ام دعب نم هللا ىف نوجاحي نيذلاو#
 , 4 دیدش باذع مهلو بضخ

 هل نوبيجتسملا ةباجتسا نكلو - ةصاخإ هتيجحب - هتأذ ىف مزلم بجأو هللاب ناي رل اف

 بضخلل اقاغحتسا دشآو «مهبر دنع اًمرج مظعأ نيفلاخملا لعجتو ءامازلإ دشأ هلعجت
 ۰ .ديدشلا باذعللو

 تاجرد ىلع «؛نوكي نأ بجي اط ةيمالسإلا ةمألا نم لايجآ ةباجسسأ نإف كلذك
 ةيمالسإللا ةمألأ نم ءاوس «نيفلاخملا لعجيو ءاهلك ةيرشبلل امأزلإ دشآ هلعجي ؛ ةفلتخم
 مهدعب ةبسن تناك ايأو «مهتبسن تناك ايآ «نيئطخلملا مه «ميألا نم اهريغ نم وأ اهتاذ

 . نوکی نأ بجی امع

 اهنيب قرفلا نكلو .هل سيل افصو هيطعت نلو « عقاولا فيرت نل ةيمالسإلا ةيعقاولاو
 هيلع نوكي نآ بجي ىذلا عقاولا «ةيقشب «هلك عقاولل عستت اهنأ برغلا ةيعقأو نيو

 نأ بجي اہ اسیقم ‹مهلايجآ نم ليج ىآ ىف لعفلاب سانلا هيلع ىذلا عقاولاو <« سالا

 . فارحنالاو ًاطنلا ةناح ىف هتافلاخم ةعوضوم ىأ توكي

 - عقأولا نم - مهلدنف !هل بجوم ال لح#و لاعتفإ اذه نآ سائلا ضعب نظي دقو

 ! هجوم ىلع

 روصت ىتلا ةيراعلا روصلا ةيضق ىف مري تاذ - ؟رقوملا - ىكيجلبلا نالربلا شقانت
 نإ !نییعقاو نکیلف - نوم رتحم ۔ءأاضعإ لاقف .ءايلاو بدألاب ةلخم اعاضوأ

 .ةرورضلاب ةرقوم تانالر بلا لك ۲۲ ]١١[. ىروشلا ةروس )١(

(fكلذك ةرورضلاب نومرتحم ءاضعألا لكو  ! 
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 ةميقامف .ةسلخ لوادتت تناك نإو «فوسلا المت و ‹ لعفلاب ةدوجوم روصلا هذه

 !؟عقاولا رمألا لهاجتو ءاهعنم ىلع انرارصإ

 لوادت ةحابإب ارارق ردسصأف « نيمرتحعملا باونلا رظن ةهجوب رقولا سلجملا ذحأو
 فحسملا تلاق امك ۔ ىلاتلا مويلا ىفو .نوئاقلا مكحبب ةعونمت تناك ىتلا روصلا

 تئاك امك ةقزألإ ابافخ نم روصلا تلقعنا _ كلذك ةيلاعلا فحصلاو « اهتاذ ةيكيجلبلا

 تندازو اهيلع لايقاإلأ دأزف . . ةيسيثرلا عراوشلا ىف ةعقاولا تالحلا ردص ىلإ لبق نم

 . ةفعاضم افاعضأ اهراشتنا ةبسن

 لثاق لاقف «ءاقمحلا ةيعقاولا كلت ىف هسفن رقوملا سلجملا كلذ عقو ىرحخأ ةرمو
 ةدوج وم اهنكلو ‹كوئاشلأ بجرم ةعونع تاردخلا نإ . . !نييعقاو نكللف : هيف

 ررقف رمألا ىف رقوملا سلجىملا لوادتو . .!؟رارقلا ةميق امف « عنملا رارق مغر ةلوادتمو
 تالفاحلا ىف لافطألا نإ فحصلا تلاق مش . . !تاردخلا ىطاعت نع رظحلا عفر

 !ةلفالا ىف نوبكأر مهو اضعب مهضعب نقحي اوراص ةماعلا

 !؟ءاقمخلأ ةيعقاولا كلت اهبكترت ةقامح ىأف

 ؛هتيلعأخ فعصضو ءهفحض نکی امهمو ءرکنلا نع ىهنلا نم كول وه علا رارق نإ

 رمألا نإف - ةيعقاولأ ةجحب - ديقلا تعفر اذإف .فارحنالا ىلع ديق لاح ةيأ ىلع وهف
 هلك ىخيراتلا عقاولا ةبرجت امن إو «دسيقلا تعضر نيح هيلع ناك ىذلا دحل ا نع فقي ال
 سانلل مئأدلا اهبذج-و «سوفنلا ىف تاوهشلا ة ةث مکحپ ةوارضو !ءوس دادزي هنإ لوقت

 ىتح اميظع ارابتعا ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا هللا ىطعأ كلذلو . لفسأ ىلإ
 تفك ىثلا ةمألا ىلع ةنعللا لعجو «(هللاب ناهإلا عم) هب ةقلعتم ةمألا هله ةيريخ لعج
 : ركنملا نع ىهئلاإو فورعملاب رمألا نع

 , ي هللاب نونمؤتو ركنا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت سانأل تجرخأ ةمآ ريخ متنكإ
 اوصع اہ كلذ ميرس نبا یسیصو دواد ناسل ىلع لیتارسإ یب نم اورفک نیلا نعل

 , 4نولعفي !وناک ام سشبل هولعف رکنم نع نوهانتی ال !وناک » نودتعب اوناکو

 كلذ ءارو نم دصقي هنإف هرشن ىلإ ىعسيو اثحب ثحبي وأ اباتكک فلؤم فلژي نیحو
 ةبسلأ لاب قدصت ال ىهف ؟ملعلل ملعلا»و ؟نفلل نفلا١ ةبوذدكأ كنع عدو «نيعم دصق ىلإ

 ,[44-- ۷۸ ] ةدئالا ةروس (۲) .[۲۹۰] نارمع لآ ةروس ()
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 ىلإ وعدي ةيعاد هنآ ىأ . سانلأ نيب هركف رشنيل هباتك فلؤملا رشني اغإف . . !رشنلا ةيلمعل

 !؟سانلا وعدي ءىش یآ ىلإ . . 1؟ةيضقلا هذه نم ملسملا فقوم امف . . نيعم ركف

 عقاو ىف هنإف «لعفلاب عقاو هنأ ةجحب دوجولا ةيعرش فرحنا عقاولا ىطعي نيح

 أ! فارحنالا نم ديزم ىلإ ىدؤيو «هفارحنالا نم ديزم ىلإ وعدي رمألا
 نازيم رومألا نزيو ءهللا لزنأ ا ةيعجرلا لعجي نيح هنإف كلذ نم سكعلا ىلعو

 وهف «نوكي نأ بجي ىذلا لصألا نيبو ‹«فارحنالا ةناح ىف فارحنالاآ مضيف « هللا

 «نوصلخم ةاعد اهيف مادام ةمألا ىف ةوعدلا عميضت نلو «دوعصلا ىلإ وعدي ةيعاد
 .معنلا رمح نم كل ريخ ادحاو الجر كب هللا ىدهي نألو .هللإ هجو مهتوعدب نوغتبي

 ! ؟اهتاعماجو ًاهدهاعمو اهسرأدم ىف ًاهلمكأب ةمأ رعدت تنأو فيكف

 الو . .!ظعاوم ىلإ ةيعامتجالا تاساردلإ لرحتت نأ - طق - كلذ ىضتقم سيلو

 لكب ؛ةيملعلا» ةساردلا يه اغإ .دناعم وأ لهاج الإ ةروصلإ هذه ىلع رمألا روصتي

 عسحت ىلا ةريبكلا ةيعقاولا اهنكلو «عقأولا ةمارص لكب ؛ةيعقاولا» «ملعلا ةيعوضوم
 طقف زكرت الو «ةيرشبلا هدعصت دوعص لك ىلع زك رتو «لايجألا عقاوو ‹ خيراتلأ عقاول

 أ فأارحئالا تاظشو طوبهلا تاظح ىلع

 «لمع ةقرو# نوكي نأ نكي ال ةضيرع اطوطخ ضرعن تاحفصلا نم ىلي اميفو

 .ةيعامتجالا مولعلل ىمالسإلا ليصأتلل
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 عامتجالا ملع ىف

 : ةيآلا تاعوضرملا ىلع زكري نأ ىغبني ىمالسإلا عامتجالا ملع

 ١ - ضرألا ىف نيكمتلا ننس ةصاحو ءةيرشبلا ةايحلإ مكحت يتلا ةينابرلا ناسلا ‹

 ريمدتلا نسو ,

 . ةيرشبلأ ةايح ىف ريغتملاو ثبائلا ۲

 .ةرطقلاو نيدلأ - ۳

 . ىعامتجالا نايئبلا ىف ةرسألا ةناكم - ؟
 . عمتجملاو د رفلأ نيب ةلدابتلا ةقالعلا - ه

# # 

 ةينابرلا ناسلا :الوأ

 ىلاعتو هناحبس اهتبثو «هقلحخ ىف هللإ اهارجأ ننس ىضتقجب ةيرشبلا ةايحلا ىرجت

 ىكل هاهتنمو هآدتبمو هتاوطخ ناسنإلا فرعي حضأو قسن ىلع ةيرشبلا ةايحلا مظننتل

 ةنس ىفو «لزنملا هباتك ىف ناسلا هذهب افرع مث . هريس ىف طبختي الو ىده ىلع ریسی
 ردقنو ءانتافرصت ىف رمألا نم ةنيب ىلع نوكن ىكل «ملسو هيلع هللا یلص هلوسر
 راصق الو « نییوضوف الو «نییوفع انتافرصت یف لوکن الف < فرصت لک یف انتیلوئسم
 . ظنا

 رصقو ‹ طيطخملا هركت ىتلإ ةيوفعلار ؛ ماظنلا هركت ىتلا ةيوضوفلا : ةثالفلا ضارمألا هذه نأ ظحالي ام
 ضارمألا دف نم ىه « ميرسلا ءافطئالاو عيرسلا لامتشالاو «سفلا رصق هعبتيو هج اصي ىلا ء رظدلأ

 ىخبني ام دشأ نمو «ةريصب ىلع هب كسمتلاو ءاهنيدب ىقيقحلا اهيعو تدقف نيح ةمألا تباصأ ىتلا
 . حيسصتلا ةكرح ىف هيلإ تافتلالا
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 ةريصقلا درفلأ ةايح نم اهققحت ىف ىدم لوطأ نوكت ام !ريثشك ةينابرلا ننسلا نآلو

 ىلاعتو هناحسبس هللا انهجو دقف - ةيرشبلا تاعام اب اهنم قلعتي ام ةصاخو - ةدودحلا
 هيف تققحت ىذلا ىعقاولا لاجملا وه خيراتلا ذإ «هتربع جرختسلو «خيراتلا ربدتن نأ
 ناسنإلا كردي ال امف - اهتيمتحو اهتوبشل - دعي نم ققحتتو « لبق نم ةيئابرلا نئسلا

 قدص نم نقیتسیف « خيراتلا ىف اققحتم هاري نأ عيطتسي «دودحملا هرمع ةصرف ىف هقفح

 . قلخلا نم ادحأ لماجت الو «اهراسم نع بفرحنت الو فلختت ال اهنآو «ناسلا

 لحدپ اياضق ةدع روثت اهلدبت مدعو اهفلختت مدعو اهتيرارمتساو ناسلا تابث لوح و
 لصتي اهضعبو ةديقعلاب لصتي اهضعب « ىمالسإلا عامتج الا ملع تالاجم ىف اهشحب
 . ةايلا ىف ناأسنرلا عضوب

 ةقيلط ةرح هتشيشمف « ىلاعتو هناحبس هللا ةئيشم ىلع ديق ال هنأ ةديقعلاب لصتي اممف

 هناحبس هلعف نم ره اهنایرج یف نتسلا تیبشتو .دیری ال لاعف وهو «ءاشپ اسم للعفي
 یف سیلف اهریغی نآ ءاش نإ هنإف ءالعو لج هيلع ةیمتح نود «هتئیشم نمو یلاعتو
 كلت تبث ناسنإلاب هتمحر نم هنكلو .هتئيشم مامأ فق ام وأ فقي نم هلك دوج ولا
 یده ىلع هرپس طح هسفنل مسریو ءاهآده ىلع هقيرط تاسنإللا فرعيل «ئئسلأ

 , ةريسعبو

 ةايحلا يف وأ ىداملا نوكلا ىف ءاوس - ةيراجلا ناسلا قرخت قراوسح هلل نإ مث
 نوكلا ىف لعفيامع هناحبس لأسي الو ءءاش نل ءاش ىتم هللا اهيرجي - ؟ةيرشسبلا
 هذلإ باتك ىف نورومأم - رشبلا نحن - اٹکلو . هتردقب هیرجیو ‹هتردقب هقلخ ىذلإ

 ال ىتلا « قرار اب قلعتن الأو «ةيراجلا نتسلا عبتن نأ ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو
 ءرخآلاو لوألا ةمولعم ةيراجلا ناسلا امليب ءاهءارسجإ عيطتسن الو ءاهرسمأ كلمن

 . حاجنلا ليبس وهو «رشبلاب قيلألا وه اهب ءادتهالاف

 اقالتخا فلتخت ةينابرلا نئسلا ةيمحح نإف ءةايلا ىف ناسنإلا عضوب لصتي ام امأو

 ةيداأملا ةيمتحلا ءاوس « ةصاحخ ةرصاعملا ةيلهاجلا اهب تتآ ىتلا ةفثازلا تايم ا نع ايرذج
 وأ ديورف اهعطصأ ىتلا ةيسفنلا ةيمحلا وآ «سكرام اهعنطصا ىتلا ةيخيراتلا ةيمتخلا وأ

 ءأزإ ناسنإلا ةيباجيإ اهلك ىخلت ىتلاو « ياك رود اهعنطصأ ىتلا ةيعامتجالا ةيمتحلا
 اعضاأح الیلذ دبع هلعجتو «هنايك لحأد نم وأ هنايك جراح نم هيلع ةعقاولا طوخضلا

 نينارف ةيمتحب اولاق نيذلا «ىطادلا هجهل ىلع راس نمو نتوين ةيؤر نع ةيمالسإلا ةيؤرلا قرعفت انه
 !تازجعلا !رفلو ةعيبطلا
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 هيف ضخفري ىذلا تقوا یف ءعمتجملا طغضل وأ «تارهشلا طخضل وأ ةيداملا عاضرألل

 ! هلل دبع ٹوکی نآ

 ىعولا ىف ةلثمنملا ؛ناسنإلا ةيناسنإا ةقيقحلا ىف ىغلت ةفئازلا تايمتحلا هذه نإ
 وأ « ةصلاح نيط ةضبق هدرتو «نيطلا ةضبق ىف حورلا ةخفتن اهعتب ىلا ةيرحلاو ةدارلاو
 . نيطلا ةضبقب ةلصلا بيرق انأويح رثكألا ىلع

 وه (نيعم ىدام روط ىف مهدوجو دصقي) سالا درجو نإ ةحأرص لرقي سكرام

 وأ هروعشب - ذش نمو «مهدوجو نيعي ىذلا وه مهروعش سیلو « مهروعش نيعي ىذا
 | ىمتحلا روطتلا ةلجع هتقحس - هك ولس

 لكشي ىذلا وه ~ هتعيبط ىف ىسجلا - روعشاللا نوزخم نإ ةحارص لوقي ديورفو
 دقعلا هتباصأ هتعاط نع جرح نإف ءهتعاط نع ناسنإال یدعم الو ؛هکولس ناسنوال

 !ةيبصعلاو ةيسغللا تابارطضالاو

 مهدئاقع دارفأالل لكشي ىذلا وه «ىعمجل ا لقعلا نإ ةحارص لرقي ماك رودو
 درملأ كاله الو ءمهنم ةدأرإ نودو «مهسوشن جراح نم ءمهکولس طامآو مهراکفأو
 !هعابتا الإ هل ةليح الو ۽ هتضااخم

 .؟ناسلإللا ىقيقلإ دوجولا ىفلت تایمدح - یرتامک ~ اھلکو

 تشولا ىف نيبيو ءاهلك تايمتحلا هذه فيز ىلإ هبني نآ هيلع ملسملا عامتجالا ملاعو
 . ةفئارلا تايمعلا نيبو اهنيب لئاهلا قرغلاو « ةينابرلأ ننسلا ةيمتح ىنعم هتاذ

 اذك راتخا اذإ هثإ هل لوقت اغإ . هنيعب اكولس ناسئإلا ىلع ضرفت ال ةيئابرلإ ناسلا نإ
 ةجيتن بترت اهنكلو «رايتخالا ةيرح هل عدت ىهف .اذك ىه رايتحالا اذهل ةيمتحلا ةجيتنلاف
 ذإ ناسنإلا مّركت مث نم یهو .هراتخی یڏلا رحل ا رایتح الا ىلع «ريغعت ال ةتباث ؛ةنيعم
 وهو “ هيف ؟ىناسنإلا# رصلعلا عم هتاذ تقولأ ىف لماحشتو «رايشحخالا ةيرح هل عدت

 ىلع بترتت یتلا جئاتنلآ نعو «هلمع نع لوثسم هلإ هل لوقف - ةيرأو ةداراإلاو ىعولا

 : ةيرحو ةدارإو ىعرب هرأثحخا هنأل «هلمع

 نم باخ دقو » اهاکز نسم حلفأ دق #٭ اهاوقتو اهروجف اهمهلاف ٭ اهآوس امو سفلو#

 , 4 اهاسد
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 . يهرب ارش ةرذ لاقثم لمعي نمو # هري اريخ ةرذ لاقثم لمعي نمف

 ناسنإلا ةيناسنإل ةدكؤملا ةروصلا هذه ىلع - ةينابرلا ننسلا ةيمتح نيب ريبك قرخو
 ىديآ ىلع ةصاحخ ةرصاعلأ ةيلهاخا اهب تتآ ىتلأ ةفئارلا تأيمتحلا نيبو - هتيباجيإو

 !«اهئاملع# رباكأ

 ةفتأرلا تايمتخلا فلت بذك ىلع دهاشلإا وهل - ىخیرالا هعقاوب ¬ مالسإلا نإو

 نكي دحاو ءىش مالسإلا ىف سيلف تاسنإال اهيركتو ءةينابرلا ناسلا قدصو ءاهلك
 اهمعز ىتلأ «ةيعامتجالا ةيمتمل-ا وآ « ةيسفنلا ةيمتحأ-ا وأ « ةيخيراتلا ةيمتخلا نم ًاشني نأ

 موسيلاو هلوسرو هللاب نالا اوراتحخا موق عقأو وه أمنإ «مياكرودو ديورفو سكرام
 ىداملا عقاولا لك - هللا ناس ىضتقمو هللا لوحب “ اوريغف «مهسفنأب ام !وريغف' ءرخآلا

 !هریغ هب أولدبتسأو ضرٌألا یف امئاق ناک یذلا یعامتجالاو یسفنلاو یداصتقالار

 . سکرام لاق ام سکع ىلع مهدوجو ددح یذلا وه سانلآ روعش

 ةيناب ةقاط ربكأ مهنم لعج ىذلا وه ةيزيرغلا ةيناويصلا نع سانلا رعاشسم عافترا

 . دیورف لاف ام سکع ىلع ؛ خپرأتلا یف ةرمحم

 ةيعامتجالا فارعألا لك حازأ ىذلا وه - مهسوضن لخاد نمو مهتدارإب - مهناهإ

 لاق ام سكع ىلع «ةيوق ةديدج افارعأ اهنم الدب ًاشنأو ‹مهتقو ىف ةمئاق تناك ىتلا

 . یاکرود

 : نيرفاکلا ىلع رمدو ؛ نيلمۇملل هللا نكمف ؛هذیغوو هلعوو ءهللإ ةلس ثشبثو

 فلختسا امك ضرألا ىف مهنفلخشسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو#

 ام مهفوخ دعب نم مهنلدبيلو مهل ىضترا ىذلا مهنيد مهل ننكسسيلو مهلبق نسم نيذلا

 . 'چ(اعیش یب نوکر شب ال یتنودبعی

 مهيلع هللا رمد مهلبق نم نيذلا ةبقاع ناك فيك اورظديف ضرألا ىف اورسيسي ملفا
 . ۳04 ايلاثمآ نیرفاکللو
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 )٩( ةارلرلا ةروس ]۷ -۸[,
 ) )۴ء[ه ها رولا ةروس

 ) )۳]دمحم ةروس
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 . لذہي دهج رپغب لیصح ال هنآ اهيلع زبك رتلا بجي یتلا ناسلا نیب نم

 . يدك یف ناسنإلا انقلخ دقلم

 .؟*4هيقالمف احدك كبر ىلإ حداك كنز ناسإلا اهياي#

 كلتف .هرفاكو هلمؤم « هلک ؛«ناسنالا وه باطخل او ثيدحلا نأ نیتیآلا یف حضاوو

 نود ساأنلأ نم اشيرف صخت الو هلك «ناسنولا# اهيف كرتشب ىلإ ةماعلا نسلا نم

 . "یقیرف

 ىتلا ميهافملا حيحصت ةرورض ىه رصاعملا ًانعقاو ىف ةنسلأ هذه ىلع زيكرثلا ةيمهإو

 ةقيقح نع اهتدعبأف ةليوطلا ةيخيرأتلا اهتريسم ىف ةيمالسإلا ةمألا تافارحلا اهتدسفأ

 .مالسإللا

 : بابسألا ذاختإ عم «هللا ىلع لكوتلا ىلإ نينمؤملا اعد مالسإللا نإ

 . ي نيلك وتلا بحي هللا نإ هللا ىلع لك و تف تمزع اذإف#

 هعمو هلبك متي ىلمع ءارجإ ىه اْغإ «ةينلأ درجم الو «ةبغرلا د رجس تسيل ةي زعلاو

 : ةدعلا دادعإ

 . 4ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعآول

 لكوتلا الوح دق - فيلاكتلا نم تلفتلل ىرشبلا ليلا عم - ةفرحدملا ةيفوصلا نكلو

 ءنينمؤملا نم بولطملا حيحصلا ىمالسإلا لكوتلل ةلصب تي ال «ضيرم لكاوت ىلإ
 !هللاب ةفيثولا ةلصلا باحصأ مه مهنأ هباحصأ معز نإو

 یرورصض ؛ ليصحتلا متيل ده ا لذب نم دہال هذنإ لوقت ىثلإ ةنسلأ هذه ىلع ديكو ثلاو

 . ةمألأ ةينب ىف سعاقتو لذاخثو فعصض نم ضيرألا لكارتلا هثدحأ ام ةحلاعل
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 رفاكلاو نموملل - ايندلا ىف - دهجلا ىلع ىطعي هللإ نأ كلذك ةماعلا نتسلا نم
 . ةينوكلا ناسلا عم ةقسنملا ةحبحصلا ةقيرطلاب دهل ا نم نولذبي ام ردق ىلعء ءاوس

 ,[ 11 قاقشئالا ةروس (۲) ٤1[. دبا ةروس (1)

 . دعب امیف اهنع ملکتنس ؛مھدحو نيرفاكلل ىرخأو مهدحو نينمؤلاب ةصاحش ناس ةماعلا اسلا بتاج ىلإ كانه (۳)

 ]٦٠[. لافنألإ ةروس () ٩۹1 ١[. نارمع لآ ةروس ( )
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 , 4ار وظحم كبر ءاطع ناک امو فیر ءاطع نم ءالوحو ءالوم دم لک

 . 4نوسخيبي ال اهيف مهو اهيف مهلامعأ مهيلإ فون اهتنيزو ايندلا ةابلا ديرب ناك نمل
 ناسلا نإف «تقولا تاذ ىف ىرحنآ ننس ىف رظنلا عبتتسي ةنسلا هذه ىف رظنلا نكلو

 ننسلا ىدحإ تدب نإو « ةعمتجم لمعت اهنكلو «ىدارف سالا ةايح ىف لمعت ال ةيئابرلا

 ىه ىرشبلا عقارلل ةيئاهنلا ةليصحلا نكلو ءاهريغ نم ةيلعاف رهظأ ةنيعم ةسبالم ىف
 . ةكباشتمو ةعمتجم ةينابرلا ننسلل ةيتاهنلا ةليصحل ا

 اذه نوكو «هللا ءاطع نم امهيلك رفاكلاو نمؤملا دم ىهو - ةنسلا هله ىلع بترثپ
 - بابسألا ذختاو هل مزاللا دهجلا لذي « هنم ليصحتلا دار نمل الوذبم ايندلا ىف ءاطعلا

 ةاهحلأ ىف نيكمتلاو حاجنلا نأ وه ؛ءدب ىذ ئداب ماه رابتعا ةنسلا هذه ىلع بترتب

 ىلع رفاكلاو نمؤملل ىطعي مادام ءةيريخلل الو ةيحالصلل اسايقم هتاذ ىف سيل ايندلا

 !ءاوسلا

 - هيف عقيو ءةيبرخلا ةيعامتجالا مولعلا اهيف عقت ىتلا قلازملا دشأ نم قلرم اذعو

 ةنماكلا ةرظنلاو ءمولعلا كلثب ارثأتم ىركفلا وزغلا رايت ىف فرحنا نم لك - ىودعلاب
 ام ىلإ ىمالسإإلا دوجولا راسحناو ةيلالا برغلا ةبلغب هتاذ تقولا ىف ارثأتمو ءاغشءأرو

 ! ضیضحخا نود

 ةينابرلا ةتسلا بسح - دحاو ءىش ىلع دكؤم ليلد ايندلا ةايلا ىف نيكمتلاو حاجبنلا

 ىلإ ةلصوم اهوأر ىتلا بابسألا !وذختا دقو ءاودارآ دقو ءاومزع دق هله نأ وه -

 ! كلذ ءارو ءىش ىأ ىلع ادكؤم اليلد سيل هنكلو . بولطملا فدهلا

 الو یقالحآ قر ووذ الو «ميلس «یناسنإ۲ جهنم ووذ هباحصآ نآ ىلع الیلد سیل

 . ؟ةيريفلاب» هل ةقالع ال : ىرحآ ةرابعب . .ىميق الو ىراضح الو ىسفل

 تاراضح اوکدو ؛ضرألا نم ةعساش اعاقب - مهتيجمه ىف - راتتلا حستكأ دقف

 ىلع ذشسموي !وناك مهنأب دحأ مهمهتي ملو . .ناطلس تاذ الود اولازأو «ةمقاق تناك

 !رومألا نم رمأ ىف ةيريخلا نم ءىش

 .[۱]دوه ةروس (۲) ,[۲ ٠ ] ارسلا ةروس 7
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 ةمئاق ىهو «ليلق ريغ نمزلا نم احدر ضرألا ةينامورلا ةيروطاربمإلا تداس دقو
 . لالغتسا اوسأ مهلالغتساو نيرخآلا دابعتساو رهقلأو ملظلاو فسعلا ىلع

 اهملظو اهفسع ىف ةينامورلا ةيروطاربمأإلا ةثيرو ىه ةيلالأ ةيبرغلا «ةراضحل الو
 !نوعدخدلا ةقبقملا هذه نع عدخنأ نإو ءاهنايغطو اهربجتو

 ‹ىميقلا «ىناسنإلأ اهانعم !ةيريخ-اب» ضرألا ىف نيكمتلل ةقالع ال !الك
 نيريخلا ىأ ~ ءالوهو ءالوه دي هللا نأ ررقت یتا ةيآلا حيرصب كلذو ٠ ىقالسخألا
 ؟حاجينلابا دهشت ىتلا ‹خيراتلا ةداهشبو ؛ايندلا ةايخلا یف هثاطع نم ~ نیریرشلاو

 !داغوألا نم ريثكل ىضرألا

 أم ةضوعب حاج هللا دنع ىواست ايندلا تناك ول» : ملسو هيلع هللا ىلص لوقي

 كلذلو . , !ةضوعب حانج هدنع ىواست ال اهنكلو *ءام ةبرش اهنم رفاكلا ىطعأ
 !اهنم ءىش ىلإ هسفن تفه نم لکل اهکرتی

 !نيكمتلاب - نرتقي ال وأ - نرتقي ؛رحآ راپعم اهل ةيرپنلا اغإ

 اذاختا بابسألا نوذخعي نيح «نيئمؤملل نكه هللا نأ ةيئابرلا ةدسلأ ىف لصألاو

 : نولكاوتي الو ؛ لك وتلا قح هللا ىلع نولک ونیو «احیحص

 .(...ضرألا ىف مهنفلختسيل تااصلا اولمعو مكنم اونمآ نيذلا هللا دعو#

 .؟/(نو اصلا ىدابع اهثري ضرألا نآ ركذلا دعب نم روبزلا ىف انبتك دقلو)

 نوخلاصلا نوري أ اهيف نوكي ال «ىرحاأ اننس ىرجپ دق ~ هدنع ةمكح - هللا نكلو

 نينمؤملا نوموسي نيذلا «نيربجتملا ةاغطلا مه نونكمملا نوكي لب « ضرألا ىف نيئكم
 . باذعلا

 ىف اوکه مل مهنکلو ‹ نیخاصلا نيريغلا مه - مهنأيإ دعب - نوعرف ةرحسم ناك دقل
 وه یقبو «مهب لثمو مهلشقف ‹ ضرألا نم اثاثتجا ريرشلا نوعرفلا مهثتجا لب «ضرألا
 ا | . نيح ىلإ انکمتم

 ؛نيلاصلا نيريخلا مه دودحلألا ىف مهيبأ ةركب نع !وفرحأ نيذلا نونمؤلا ناكو

 ]٠٥[. روثلا ةروس () ,ةجام ناو ىذمرتلآ هج رجا (1)
 ]1٠5[. ءايبتالآ ةروس ()
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 نرئمؤملا اونتف نيذلاإ» نيرابملا ةاغطلا مه نونكملا ناكو ضرألا ىف اونكي مل مهنكلو

 . اوب وتي مىل مث تانمؤملاو

 ناکو ‹ضرألا یف !ودکی مل مھنکلو «نيحلاصلا نيريخل! مه فهكلا باحصأ ناكو

 ىف ًانماک مهتور بج نم فو ا لظ نيذلاو ؛مهودهطضا نيذلا ةاغطلا مه نرنكملا

 نإ مسهنإل :ًاوماق نيح اولاق ذإ . '(اعست اودادزاو نيس ةئامثالث# فهكلا لهأ برلق

 . 4 ادبآ اذ اوحلفت نلو مهتلم یف مکودیعی وآ مک ومجرب مکیلع اورهظپ

 : ءالتبالا ةنس ىه هللا ناس نم ىرحنأ هس انه

 مهلبق نم نيذلا اتش دقلو * نونتفي ال مهو انمآ !ولوقي نآ اوكري نآ سانلا بسسحا#

 . #0 نيبذاكلا نملعيلو !وقدص نيللا هللا نملعيلف

 . صيحمتلا دعب نيكمتلل اديه < صیيحسمتلل ءالتبالأ نوكي اع ابلاغ و

 . « نیرفاکلا قحیو !اونمآ نيذلا هللا صحمیلو#

 یه ؛«ضرألا یف نیکمتلا ريغ یرخآ ةمكح انايحأ ديدشلا ءالعبالا نوكي نكلو

 ؛ضرألإا یوق لك ىلع نایإلاب ءالعتسالاو «هلل لماكلا درجتلل ذفلا جذومللا ءاطعإ

 . . ضرألا ىف حاجن ىآ یف لمأ یآ نود ءاهدحو ةرحخآلا ءاخبا ءايئدلا ةايلا عاتم لكو

 ىف ةياخلا غلبتو . . عفترتو عفترتو عفترتل ةدمؤملا لايجألا هب هللا ىبري جذومن وهو
 . عافترالا

 : ءاشي نح ءاشي ام اهنم هللا یرجپ ؛ ناس اھلکو

 . 0هم بشعم ال مکحی هللاو
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 ةحيحصلا بابسألا نوذختي نيح ‹ نيلاصلا نيريخلل نيكمتلا هللأ ردقي نيح نكلو

 مدعو لذاخشلا مدعو نهولا مدعو ةرباشملاو مزسعلاو لممعلاو ملعلا نم ‹؛ نيڪمتلل

 مهل ردقي نرح «نينمؤملا ريغ ىلع اهب معني ال ةصاخ نسب مهسصخي هناف « سعاسقتلا

 . بابسأ نم اولخت! اب ضرألا یف نیکمتلا

 .[۴*] فهكلا ةروس ]١١[. )١( ج يربلا ةروس (1)

 .[۴ - ۲] توبكنعلا ةروس ٠31 ۲[. )٤( فهكلا ةر وس (۴)
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 ايندلا ةايحلا «نوديري# نيح ءءاش !اذإ ضرألا ىف مهل هللا نكي الق امك - رافکلاف

 ام هيف نيلخشسم «ةايحللا عقاو ىف هنولذبي دهج ىلإ ةدارإلا هذه نولوحيو ءاهتنيزو

 : ضرألإو تاومسلا تاقاط نم اعيمج رشيلل هللآ هرخس

 .؟(نوسخيي ال اهيف مهو اهيف مهلامعأ مهبلإ فون اهتنيزو ايندلا ةايلإ ديري ناك نمل
 . 4 ...ديرن نل ءاشن ام اهيف هل اتلبع ةلجاعلا ديري ناك نم

 . 4 ..اهنم هتؤن ًايندلا ثرح دیری ناک نمو ..#

 ىف نوجلي نيح یداملا نیکمتلا نم ءىش لک باوبآ مهیلع حتفیف هناحبس دیزی دق لب
 ةوقلاو ء ةيداصتقالا ةوقلأو ةيبرحلا ةوقلاو ءةيسايسلا ةوقلا مهل رسييف «ةيأرغلا

 ؛ .ةينفشلا ةوقلاو «ةيملعلا

 .274..ءیش لک باوبآ مهیلع انحٹف هب اورکذ ام اوسن املف)

 نينمؤلأ دي ىف امهحاتفم عضو هللا نأل ءادبآ رافكلل ناحتفني ال ناباٻ یقہی نکلو
 : ةنينأمطلا بابو ةكربلا باب ءلبق نم انرشآ امك مهدحو

 . 4 ضرألاو ءامسلا نم ثاكرب مهيلع انحتفل اوقتاو !وئمآ ىرقلا لهآ نآ ىلو#

 . ؟4بولقلا نثمطت هللا ركب الآ هللا ركذب مهبولق نثمطتو اونمآ نيذلال

 الواهل ليدبت ال ىتلا ةينابرلا نأسلإ ققحت ىلع دهأشلا وه مويلا برغلا عقاوو
 : لیوحت

 . 'ياليوحت هللا ةنسل دج نلو اليدبت هللا ةنسل دبع نلف

 ء0عذءار هf ةرف ولأ عمتجم قيقح ىلإ - ةصاح ةفصب اكيرمأو - برغلا لصو دقف

 نيأو ةكربلا نيأ نكلو . . بابسألا هيلإ نولخىعتيو «هيلإ نوبصبي اوناك ىذلإ ماعا
 !؟بولقلا ةئيئأمط

 .[143 ارسل! ةروس () .[؟ة] دوه ةروس }¥{

 ]٤٤[. ماعتالاةروس (4) ,[١+]ىروشلا ةروس (۴)

 .[1]۴۸ دعرلا ةروس () ]۹٦[. فارعألا ةروس ()
 ]٤۴[. رطاف ةروس (۷)

fan 



 !جرح الو هنع ثدح «رخآ نأش هلف ةرخآلإ باسح امأ ءايندلا ةايلا ىف كلذو

HH OF HK 

 لودلا مايقب اهنم صتخي ام ءملسملا ملاعلا نم زيكرعلا قحتست ىعلا سلا نم
 ىذلا « فورعملا هريسفت اهاطعأو ةرهاظلا هذهب مامتها نودلح نبال ناك دقو ءاهلاوزو

 نأ اهدافمو . ةخوخيشلا ةثس ءامس اميف رصاعملا ىزيلجنإلا خرؤملا ؟ىبنيوت» هنع هذخأ

 بدي مث «ةيزعو ةميكش تاذ ةيوق اهبأبش ةرتف ىف نوكتو «ربكت مث ةريخص ًادبت لودلا
 . توت مث مرهتف نهولا اهيلإ

 نأ كش ال نکلو «ةعقاو ةقيقح «یبنیوت» هنع هلقنیو ؛«نودلخ نبا هلوقپ ام ناک ایرو

 اوريغي ىلح موق ىلع اهمسنأ ةمعن اريغم كي مل هللا نأب كلذ : لوقي هللا مادام «هباپسأ هل

 امك «ةنسلا ىه اهتاذ ىف تسيل اهكلهتف مالا بيصت ىتلا ةخوخيشلاف . (4مهسفنأب ام

 : رشبلا نم دارفألا ةايح ىف یه
 افعض ةوق دعب نم لعج مث ةوق فعسض دعب نم لمج مث فعض نم مكقلخ ىذلا هللا

 , "4ة بيشو

 . "ي تولا ةقلاذ سفن لك

 . مهسفنأب ام سانلا ريغي نيح مألإ ىف تولا ىلإ ىدؤي ىذلا فعضلا ثدحي انإ

 بلغتلا اهمزلي ءادعأب ةطوحبم نوكت اهتأشن ىف لودلا نإ ةماع ةفصب لوقن نأ عيطتسلف
 یتح اهتوق عامجتساو اهدمه ذحش ىلع كلذ اهثعبيف ‹ضرألا ىف نكمعت ىكل مهيلع
 رقت مث . مهيلع ءاضقلا وأ مهعاضحخإ نم نكمتت مث اهناريج نيبو اهنيب عارصلا ىف دمصت

 ةرم ءادعألا موقي الل نوظقي نوصبرتم مهنكلو ءايوقأ اهيف سانلا نوكي ةرتف فللذ دعب

 . ءاجتا لك ىف اهطشنأو ةلودلاب رمت ىتلإ تارتفلا ىوقآ ىه كلتو «مهومجاهيف ىرحأ

 ىف بدي فرتلا ادبيف « بلغت الو بلاغت ال تحبصأ مهتوق نأ ىلإ سائلا نعمطي مث
 هل بسحيو هل هبي ىذلا عزانملا دوجو مدعو ةورثلاو ةوقلا اهكالتما ةجيتن ءاهلاصوأ

 رتفم فلتم دسفم هنال بوعشلاو مألا لكأي ىذلإ لاكألا ضمحلا وه فرتلاو !باسح

 ةنسيو < هللا نم ردقب كالاهلأ نوكي لثدنعو .دهخأ لذب نع فرأص دوعقلا ىلع ثعاب

 .[ه٤]مورلا ةروس (۲) ]٥۳[, لاقنألا ةروس (4)

 ]۱۸٤[, نارمع لآ ةر وس (۳



 اهانرمدف لوشلا اهيلع قف ءاهيف اوقسفف اهيفرم انرمأ ةيرق كلهن نآ اندرآ اذإر#
 . ڳا ریمدت

 : ىه ىمالسإلا عامتجالا ملع اهلوادتي نأ دون ىتلا ةطقنلاف «رمألا نم نكي امهمو
 ىأ ءنودلخ نبأ لوقي امك ةحخوخييشلاب ءانفلا ةنس اهيلع قبطني له . .ةديقمعلا ةمأ
 ؟ةرسفملا ةيئابرلا ةنسلا لوقت امك فرتلاب كالهلا

 , (ةيمالسإلا ةمألا»و «ةيمالسإلا ةلودلا# نيب قرغن نأ ديرن

 ةلودو ةيسابعلا ةلودلا اهدحب نم ثكلهو « فرتلاب ةيوسمألا ةلودلا تكله دقل
 هللا هلعج ىذلا كلها ءإدلأ اذهب تكله اهلك . . ةينامثعلا ةلودلاو «سلدنألاب نيملسلا
 . لودلا اوز ايس هللس ىف

 !؟ءابفلإ اهل بكي وأ تينف لم !ةيمالسإللا ةمألا» نكلو

 هذه ىفعأ دق هللا نإ : لوقيف رضاحلإ امأو . هللا الإ هملعي ال بيخف لبقتسملا امأف
 ةسمحخ , .ءاقيلا اهل بتكو - !ةنس تناك نإ - ةنسلا هذه نم - ةظحللا ىتح ~ ةمألأ
 ءاثف نم مغرلا ىلع كلذو !خيراتلا ىف ةدحاو ةمأ هتشاع رمع لوطأ تناك اهر انرق رشع
 . خيراتلا نم ىدلا اذه لالخ ةريثك ؟ةيمالسإ لود

 هذه نايك ىف لازام هئإ : لوقت اهنإ . . یمالسإلا ثعبلأ تاك رح ىف ةمئاق ةلالدلاو

 ىلع هللا ثحبي ١ : هللا دعول اقيقحت ءءانفلإ ىلع تكشوأ املك ديدج نم اهثعبي ام ةمألا
 نل « ةمألا ددجمتت نيدلا دد نيو "اهنید رم ةمألا ذهل ددجي نم نرق لک سار

 !نيدلا اذه ىه ةمألا هذه ةايح

 وأ ءاهلك ةينابرلا ناسلا ضرعتست نأ لاح ىأ ىلع ةلاجعلا هذه نأش نم سيلو
 !اتاراشإ درجیم . . تآراشإ یه اغإف ‹ اهي ثیدحلا طسبت

 ةيرشبلا ةايح ىف ريغتملاو تباثلا :ايناث
 دجوي هنأ حضاولا نمف . عامتجالا ملع ىف ةماهلإ اياضقلا نم ريختلاو تباثلا ةيضق

 ساسأ ىأ ىلعو ؟ریغتپ یذلآ امو تبث یذلا امف . تاریغتمو تباوث ةيرشبلا ةايح ىف

 عضو دقف - ورت الب اندنع ؛نيركفمل ا نم ريشك هيلإ عجري ىذلا - مياكرود امأف

 ,دواد وب هج رشا (۲) .[۹] ءارسإلا ةروس (1)
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 دجوت أال هنإ لاقو «ريغتملا طخ ا ىلع - ةرسألاو جاورلاو نيدلا اهيف اب - اهلك ثباوثلا

 !قالطإلا ىلع تباوث

 ىف اروذج اهل نأب ةيعامتجالا رهاوظلا ريسفت ةلواحم دصقي) ليبقلا اذه نمو»

 اذه نآبو ناسنإلا ىدل ةينيد ةفطاع دوجوب لوقي ءاملعلا ءالؤه ضعب نأ (دارفألا سوفت

 نم كلذ ريغو ءءانبألا ةبحمو نيدلاولاب ربلاو ةيسنجلأ ةريغلا نم ىلدأ حب دوزم ريخألا
رسألاو جاوزلاو نيدلا نم لك ةأاشن ريسفت مهضعب دارأ دقو .فطاوعلا

 اذه ىلع ة

 ! !«ناسنإلا ىف ةيرطف تسيل تاعرتلا هذه نإ ىلع انفقوي خيراتلا نكلو ؛ وحلا

 دعاإوقلا ليصاقتل دوجو ال هنأب فلاسلا ىأرلا ىلع ءانب لوقلا نكي هنإف لشنيح-و#

 اذهل اعبت نكمملا نم سيلف مث نسو .« . ريبحتلا حص اذإ ءاهتأذ ىف ةيقلخلاو ةينوتاقلا

 ملعل اعوضوم ءاهتاذ ىف اهل دوجو ال ىتلا ةيقلخلا دعاوقلا ةعومجم حيصت نآ «ىأرلا

 .: , . قالحخألا

 «دارفألا ةايح ىف ءىش لك ريغي ىذلا وه ۲یعمجلا لقعلا» نإ كلذ قوف لاق مث

 راكفألاو دئاقعلا نم هنوقنتعي ام لك مهيلع ضرفيو مهسفنأ جراح نم مهيف مكحتيو

 !كولسلا طامنأو رعاشملاو

 رئامض جراخ دجوت ةيقيقح ءايشأ نييعامتجالا ريكفتلاو كولسلا بورض نإ . 3
 .«مهتايح تاظح- نم ةظح لك ىف اهل عوضخلا ىلع نوربجي نيذلا «دارفألإ

 ال مهنايك جراح نم دارفألا ىف مكحتملا ىعمجلا لشعلا اذه نإ ةياهنلا ىف فاضأ مث

 أ ! لاح ىلع تبثی

 . ةقالطإ ىلع تابثلا ىفنب ال وهو

 جراخ متي (ةيعامتجالا رهارظلا هنع ًأشنت ىذلا) كرتشملا لمعلا اذه ناك ال نكلو#

رفلا رثامضلا نم ريبك ددعل جيتن هنأل كلذو - انم درف لك روعش
 ىدؤي هنإف - ةيد

 كلت ىهو «ريكفتلاو كولسلا نم ةصاخلا بورضلا ضعب ريرقتو تيبثت ىلإ ةرورضلاب

 ! "٤ام درف ىأ ةدارإل عضخت ال ىتلاو ءائع ةجراحن دجوت ىتلا بورضلا

 ديسلا روشكدلا ةعجارمو مساق دومحعم روتكدلا ةمجرت ؛عامتجالا ملع يف جهنلا دعارق « مياكرود ىلیمإ (۱)

 , 14 ۸٦١ص ةيئاثلا ةعبطلا ءةرهاقلا حبل <: یول دمحم

 . ۲١ سم قہاسلا عجرلا (۳) . ۲۲ ص قباسلا مج رمل ۲



 اهنم برهم ال ىتلا ةغمادلا قئاقحلا نم - ىملعلا ريغ - صلمتلا نم اتقؤم كعدو
 رئامضلا نم ريبك ددعل ةجيتن اشنت ةيعامتجالا رهاوظلا نأ تبني ذإ ءاهيلع لياحتلاب الإ
 ال ةلداعم ىهو .؟انم درف ىأ ةدارإل عضخت ال اهنإ تقولا سفن ىف لوقي مث «٠ةيدرفلا
 . لتخملا ىوهلا نازيم الإ نازيم ى ىلع متت

 . 4 نهيف نمو ضرألاو تاومسلا تدسفل مهءاوهأ قلا عبتإ ولو

 ةرسألاو جأوزلاو نيدلا : تاذلاب «ةيناسنإلا ميقلا» هل] ! هثابث ىب ام ىلإ رظنإ نكلو

 أقالخألاو

 !ناویخا ملاع كلذ یف هعجرم لعجی نأ ےاکرود یحتسی الو

 ةيثارو ةزيرغ ناك عامتجألا ىلإ ليلا نأ ىلع ناهرب طق مقي مل هنأ كلذ ىلإ فضأ)»
 ليلا اذه ىلإ رظنن نأ ادج ىعيبطلا ن هنإو . ناشنذنم ىرشبلا سجا ىدل تدجو
 . باقحألاو روصعلا رم ىلع انس وفن اهب تبرشت ىلا ةيعامتجالا ةايحلل ةجيتن هنأ ىلع

 ةعيبطل اعبت ادارفأ وأ تاعامج شيعت تاتاريحلا نأ عقاولا ىف ظحالن اننأل كلذو
 . ؟"هةايلا هذه نع اهفرصت وأ ةعامج ىف ةاي-إ اهيلع بج وت ىتلا اهنكاسم

 !؟ناويخا عامتجأ ملع مآ یرشبلا عامتجالا ملع نع بتکی میاکرود ناک لھف

 ةيضف ىف حيرصلا هعوجر ىف ءاوس «مياكرود دنع حضاو ةينيورادلا ةثوللا رثأ نإ
 دارفآألا ىف رثؤي ىذلا «یعمحلا لقعلل» هريوصت يف وأ «ناویحلا ملاع ىلإ ریغتلاو تباثلا

 نم نذإ برضتسل الو ناويخا دنع عيطقلا ةزيرغ ىزأوي یذلاو ‹ مهنایک جراح نم

 ةرسألاو جاوزلاو نيدلا ةلاسصأ ىفدي نأ ناسنإال ىناويحلا ريسفتلا اذه بحاسصص

 !ناويحا ملاع ىف ةليصآ تسيل اهنأل «ناسلإلا ةرطف ىف قالحلألاو

# # # 

 :ةدحاو ةجيتن ىلإ ةياهنلا ىف نايهتدي نالحخدم اهل ريغتملاو تباثلا رمأ ىف ةيضقلا
 . خيراتلا ةعجارم وه ىناثلإ لحخدملاو « ةيعجرملا وه لوألا لخدألا

 ميلعلا «قلاخلل ىهأ ؟رييغتلا هيف حاأبي امو «تبلي نأ بجي ام ريرقت ىف ةيعجرملا نل
 ؟ةمكحلاو ملعلا دودحم وهو ءاثيش قلخي ال ىذلإ ناسنإلل مآ «میکحلا

 .[١۷]نرسولا ةروس ()

 ۱۷۴ سم قباسلا مجرا ؛؟ييلا دعإوق# (۲)

ef 



 هلئاب نومي ال نیلا اهیف لداجپ امن «ةعجأرم لحم تسيل ملسلا دنع ةيضقلا هذهو

 نإ مهاتأ ناطلس ريغب هللا تايآ یف نولداجب نیذلا نإ : مهنع هللا لوقيو «رحآلا مويلاو

 .؟#ريصبلا عيمسلا وه هنإ هللاب كعتساق هيغلابب مه ام ربك الإ مهرودص ىف

 ريغب مياكرود اهب ربخأ ىتلإ ريغ ءايشأ ىلع انلدي وهف «ناسنإلل ىخيراتلا عقاولا امأو
 قالسخألاو نيدلا) تاعرنلا هذه نأ ىلع انفقوي خيراسلا نكلو» :لاق نيح- ليلد
 !!۲ناسنإلا ىف ةيرطف تسيل (ةرسألاو

 ىتلا هتاوهش یتح . هنیوکت یف لیصأ وه طاشنلا ناولآ نم ناسنإلا هب موق ام لک نإ
 سيل حيحصلا اهراسم نع اهب فارحنالا نأك نإو « هيف ةليصأ ىه هقارحنا اهنع أشاي دق
 ‹يرشبلا نايكلا ىلع دري هتكلو ءهلجأ نم تاوهشلإ هذه هللا قلح ىذلإ لصألا وه

 . هيف لصألا ىه ةحصلا ثناك نإو مسجلا ىلع ضرملا دري امك

 ةضقلأ و بهذلا نم ةرطدقلا ريطانقلاو نيئبلاو ءاسنلا نم تاوسهشلا بح سادلل نيز#

 . 4 بآلا نسح هدتع هللاو ايندلا ةايحللا حاتم كلذ ثرحلاو ماعئألاو ةموسملا ليلاو

 ناسنإلا هللا قلخ ىتلا ضرألا ةرامصعل عفاود نوكت نأ تاوهشلا هذه ىف لصألا

 .اهپ م وقيل

 . "«اهيف مكرمعتساو ضرألا نم مكأشنأ وه#

 هللا اهضرف ىتلا تباوثلاب ةمزتلم نوكت نيح یآ - حیحصلا اهراسم یف نوکت نیحو

 .ءاوسلإ ىلع ةرحألاو ايندلا ىف ؛ريخلل ةيدؤم « ريا ىلع ةئيعم ةوق ذئدنع ىهف -

 - هللا اهضرف ىتلا تباوثلاب مدطصت نيح ىأ - حيحصلا راسلا نع فرحت نيح- امأ

 .ءأوسلا ىلع ةرخآلاو ًايندلا ىف هتايح دسفتو «ناسنإلا كلهت ؛ةرمدم ةوق ذثدنع ىهف

 اهيف عيطي له :ناسنإلا اهب ربتخي ىتلا ةمئادلإ ءالعبالا ةطقن ىه هئاذ تقولا ىفو

 ؟ناطيشلا عيطي مأ « هيلع اهضرف ىتلإ تباوثلاب مزتايف < هبر

 . يارلمع ام تاجرد لکلو#

 : نيدلا نع لاقغ ةرسألاو جاوزلاو نيدلإ هللا تبث دقو

 .[؟ ٤1 نارمع لآ ةروس (۲) ]٠٦[, رفاغ ةروس )١(

 ]١۳۲[. ماعنألا ةروس (4) 11 ]دوه ةروس (۴)



 ال سانلا رثكأ نكلو ميقلا نيدلا كلذ هللا قل ليدبت ال اهيلع سانلا رطف ىتلإ هللا ةرطفل
 .'#نوملمب

 مكبرب تسلآ مهسفنا ىلع مهدهشأو مهتيرڏ مهروهلظ نم مدآ یتب نم كبر ذخآ ذوا

 . '"(اندهش یلب !ولاق

 :ةرسألاو جاوزلا نع لاقو

 نإ .ةمحرو ةدوم مكنيب للعجو اهسيلإ اونكستل اجارزأ مكسفنا نم مكل قلخ نأ هتايآ نمو»

 . ”(نورکفتب موقل تابال كلذ یف

 نم مکقزرو ةدفحو نونب مكجاوزآ نم مكل لعجو اجاوزآ مكسفنا نم مکل لعج هللاو#
 .04نورفكب مه هللا ةمعنبو نوتمؤي لطابلابفأ تابيطلا

 مئاضلا ليلا اذه ادع اميف - اهلك هتابح لالح ناسنإلا نإ ىخيراتلا عقاولا لرقيو
 یذلا هنید ناک احیحص - هقاتعپ نید هل ناک - یتش لماوع هباوص نع هتجرحآ یذلا

 ناك اذإف .ةرسأ لحلاد ىف ةايحلا ىلإ ىعسيو جاوزلا سراي ناكو - ؟*افرحدم وأ هقئتعي
 - ةتحبلا ةيملعلا ةهجولا نم - ربثعي الف ىثئش لماوعب دسفأ دق ةيرشہلا لايجأ نم ليج

 نم تارشع لالخ اهدوجو عطقن مل ةيعامتجإ رهاوظ ةلالد هدوجو ىخلي الو ءاسايقم

 !تاريغتم ىلإ تبارثلا لرحپ الو «تورقلا

 نوكيل « هتايح اهيلع ميقي نأ ناسنإلل ىغبني ىتلا «ةيقالحألا ميقلا# تبث هللا نإ مث

 ىحولا ىف اهليصاشت تدرو یتلاو «هقلحخ موي هقلاخ اهب همرک یتلا ةمارکلاب اریدج
 . ىنابرلا

 ؛ةيقالحألا ميقلا هذهب نومزتلي ال سانلا رشكأ نإ لوقي ىخيراتلا عقاولا نأ دجن انهو
 . تاوهشلأو ىوهلا عفادب اهنع نوردحنيو

 روصعلا عيمج ىف مهلك سانتا فرحنا ولو - لصألا نع سانلا فارحبتا نكلو
 ىلإ امهم الخد نيذللا امهيلك يلح دلا نم كلذو « لصألا وه فارحنالا لعجي ال -

 . خيراتلا بأبو «ةيعجرملا باب : ريغتلاو تبائلا ةيضق

 ,[1۷۲] فارعألا ةروس (۲) ]۳٠[. مورلا ةروس( 1)
 , [۷۲] لحنا ةروس (£) ]۲١3[. مورلأ ةروس (۳)

 )٥( ةيضقلا هذه نع [ةرطفلاو نيدل] ةيلاثلأ ةرغفلا ىف ملكتتس .

 )( قيرطلا نع افارحتا اهلك تسیلف «لالضلا نم تارتفو ىدهلا نم تارتف ةيرشبلا خيرات يف نأ عقاولا .
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 نسح اذه . مارح اذهو لالح اذه لوقي نأ هل قحي ىذلا نإ لوقن ةيعجرملا باب نمف
 وهو .ميكعلا ميلعلا وهو ‹قلخ ىذلا قلاخلا وه حابم ريغ اذهو حام اذه . يبق اذهو

 .هريغ هلإ ال ىذلإ هللا

 ال نوفرحلي نيح مهنكلو . معن نوفرحني سانلا نإ لوقن ىخيراتلا عقاولا باب نمو
 عقاولاو ‹كنضلاو بارطضالاو للخلا مهبيصي لب «مهفارحنا جئأتن نم نوملسي

 بجاولا وه ميقلا هذه ىف تابثلا نآ كلذ ىنعمو « هيلع دهاش ربكأ برغلل رصاعلا

 للخلا عيشي ىذلا وه ريغسملا طلا ىلع ميقلا هله عضو نأو «نوكي نأ بجي ىذلا
 وه نذإ اهيف تابلاف .دارفألاو تاصعامجلاو بوعشلاو مألا ةايح ىف بارطضالاو
 .فارحيئالا وه رييغتلاو « لصألا

 تريخت امهم ريغتت ال ةتباث لظت نأ بجي ىتلاو هللا اهب ىتلا تبارثلل ةبسنلاب اذه

 اهنأل ء ةينقتلاو ةيتامولعملاو ةيملعلاو ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيسايسلا ساتلا لارحأ
 ؛ قل ذنم ناسنإ وه ىذلا ««تاسنإلا* نايكب ىلعتت اإ ةريغتلا لارحألا هذهب قلعتت ال

 وه الو ناويح وهال . .؛ناسنإلال ره اهيلع نمو ضرألا هللا ثرب نأ ىلإ لظیسو
 . .هلإ

 ؟ريختي اذالو ؟ريغتي ىذلا ام ؟تاريغتملل ةبسلاب نأشلا امف

 ههتانونكم ىلع فرعتيف «ىداملا نوكلاب ىرشبلا لقعلا كاكتحا نم رييغتلا ثدحمي
 هتابغرل اهرپخست ىلإ - هتالضعو هلقعب - یعسیف ؛ةدالا صاوخ ىلع فرعتیو

 ام ةياغ ىلإ اهب لص یتح اھلیمکتو اھلیمجتو اھنیسحت لواحپ لظب مث ؛هتاجاحو
 اهلالغتساو ةفرعلا جئاتن ريخستو « ةفرعملا نم ةبتادلا ةيلمعلا هذه لالح نمو . عيطتسي

 دعب رومآ ناسنإلا ةايح ىف ماودلا ىلع ريغتت «ضرألا ةرامعو ناسنإلا عاضوأ نيسحعل
 ۰ .رومأ

 ؟ةقدلا هجو ىلع ريغتي ىذلا ام الوأ فرعن نأ ائب ردجيو
 ؟هعفاود ناسنإلا اهب عيشي ىتلا ةقيرطلا ريغتت مآ ةليصألا ناسنإلا عفاود ريغتت له

 فيك ؟رهوجلا ثيح نم ريختي له .ةايحلا بح :هتايح ىف ربكآلا عفادلا دحآن
e. 
 ی

 مآ ؟رهوجلا ٿيح نم ريغتي له . عاملا ناولأ نم ةايخلا ىف اب عاتمتسالا بح ذخأنو

 . ؟عاتملا ناول ريختت



 ىلإ - هتليح ةلقو هتوادب ىف - یوآیف .هپلإ یوأپ یوأم هل وکی نأ بحی هترطفب
 وأ« عنصملا بشفللا نم اخاوكأ ىنبي مث . رجشلا نوصغ نماحاوكأ ىشدي مث . فوهكلا
 «ىوأملا بح ؟ رخت ىذلا ام . . تاخیماش اروصق وأ رجا نم اتويب وأ . نيطلا نم اتوب

 تاودأو «ةحارلا تاودأ نم هيوشحي امو ء«ىرأملا ةروسص مأ «نكسملا ىلإ نكسلاو

 ؟ةنيزلاو ليمجتلا

 املع دادزيو «ديدحلا ىلع فرسعتي « ناكم ىلإ ناكم نم لقعتي نأ بحي هترطفب

 ىف - لقدتيف . هلاوحأ نیست یف هيلع لصحبی ام لالغتسا لواحیو «هلوح نم ةئيبلاب
 مث .اهراطإ ىف هالمحت نأ ةيمدقل نكي ىتلا ةدودحملا ةحاسملا ىف هيمدق ىلع ¬ هتوادب
 ؛ةادألا» كرحتب عتمتسيو «هدسجب كرحتلا دهج هيلع رفوتف «لمحلا باود سناتسي

 ديزت مث . هيلإ نالصت ءامدق تناك ام عسوأ تافاسم ىلإ هلمحت یهو «رقتسم اهقوف وهو
 «ةرايسلا عرتخيف ءةحار رثكأو عرسأ ىلمحلل تاودأ طبنتسيف هتاردقو هتامولعم
 ىذلا ام . .تاعاس ىف اهلك ضرألا روديو ؛خوراصلا عرتخيو «ةرئاطلا عرتخيو

 ؟ةليسولا مآ لقنتلا ةبغر ؟ريغت

 رصبلاو عمسلا ىهو «هتاودأ هل حيدت ام ردقب - ىعسيف . .۲ةفرعملال بحي هترطفب
 هيلإ هلمحت ام مث ءةرواجملا مث ءةقصالملا ةبيرقلا ةليبلا ىلع فرعتلا ىلإ - ساوحلا ةيقب
 ءاهفداصي ىتلا ءايشألا ةعيبط ىلع فرعتلا ةلواحم ىف هلقع لمعيو . الا تاودآ

 - نوكت «تامولعلا» نم ةليصح هدنع عمجتتف «اهب عافتنالا ةيفيكو ءاهصأوح ةفرعمو
 ليجلل تامولعملا هله ثرويو . هل ةحاتملا «ةفرعملا» نم ابناج - ةريخاو ةبرجتلا عم

 «ةثوروملا هفراعم ىلإ ًاهفيضيف ةديدج فراعم دجب ديدحلا ليجلااذهو «هيلي ىذلا
 لوطأو دقعأ نيقلتلا ةمهم حبصتو «عرفتتو اهبناوج ددعتت مث ءةفرعلا ةرثاد عستتف
 راغصلا اهيف ىقلتي ميلعتلل نكامأ ىلإ رمألا جاتحيو «نوملعم اهل صصختيف ٠ ىدم
 «٠ تاعماجو دهاعمو سرادم حبصشف ميلعتلا رود عسوتت مث < . ةحاعتملا ةفرعملأ ةليصح-

 !تارتویبمکو . . تالجمو افحصو ابتك حبصتف تاودألا عسوتتو

 ؟ةفرعملا ئاسو مأ ؟رهوحلإا ثيح نم ةفرعلا بح ؟ريغت ىذلا ام

 !تشش ام كلذ ىلع سقو

 اعيش ريغت الو ادیدج فيضت ال اهلك تادجعسملا نآ لاخلا ةعيبطب كلذ ىنعم سیلو

 رطق نمو «رصغ ىلإ رصع نم هتریتو فلتخت «مئاد ریغت یف وه لب ءناسن لا ۃایح یف
 اذه نأ هيلإ رظنلا تفلن نآ ديرن ىذلأ نكلو . . صخش ىلإ صخش نمو ءرطق ىلإ
 ء۸



 ریغي ال - هتالاجسص تناك ایآو «هتاودآ تناک اأو ءهتحاسم تناك ايآ - مئادلا ريخشلا

 ةياغ الو «ةليصألا هفأدهأ الو ءةليصألا هعفاإود ريخي ال . .نأسنوأل ةيرهوحلا ةقيقحلسا

 هايإ اهقيدصت مدعو «هقدصت نأ ةرصاعملا ةيلهاحلا ىبأت ىذلا وه اذهو ءةليصألا هدوجو

 !لاغ- ا اهثروي ىذلا وه

 . . ةيضقلا رهوج ىلإ دوعن ىرحأ ةرم

 امه امهتليصح «ةرم هلإو ءةرم ناويح . .«ناسلإلا» روصت ىف وه ربكألا لبخا
 !داعم الب ايندلا هتايح شيعي ىذلإ «هلأتلا ناويحلا

 ةيعامتج الأو ةيساأيسلا هتايح ؟روص) ريغتت !هلإ الو ناويح ال!؟ناسنإلا وه هلإ !الک

 ءناسنإلا وه رهوحلا ثيح نم لظيو «ةيتامولعم او ةيملعلاو ةينارمعلاو ةيداصتقالاو
 ىضتقج ضرألا رمسيو ةريصب ىلع هللا دبعي «ضرألا ىف ةفيلخ نوكيل هللا هقلخ ىذلا

 . هللا جهلم

 ىلع هدوجو هل قشحتو ؛«تاسنإلا نايك هل ظفحت ىتلإ ىه - تاريختملا ال - (تہاولا3و

 . نأسنولا ی وتسم

 ةيلهاجلا اهعضت اسك ريغتلا طخلا ىلع عضوت نيح . . ثباوشلا لتخت نيو

 !؟ناسنإلا ةايح ىف ثدحي ىذلا امف «ةرصاعلا

 ىلإ هتايح بلفتو ءرصاعلا ناسنإلا بانت ىتلآ ةداعلإ تالالتحالا لك ثدحت

 هلوسصو مغرو ؛باوبألا نم هل حتفم وهام لک مغر ءهب هللا هرذنآ ىذا «كنصضلا#

 !خيرملا ىلإ ادغو رمقلا ىلإ سمألاب

 . نيرشحلاو ىداحلا نرقلا ىلإ اهلبخ لكب لقعنت نأ كشوت ىتلا نيرشعلا نرقلا ةيلهاج

 مق ريخب ناسنإلا شيعي نيحف.«ناسنإلا ةايح مكحت ىتلا «ميقلا» ىه تباوشلا نإ

فجيو ؛مويلأ داصتقالأو ةسايسلا مكحي ىذلا بالا كوناق الإ هتایح نرکت فیکف
 ل

 ىندشلا الإو «؟ىمظعلا لودلا# مهسضنأ نومسي نمل ةسيرف رشبلا نم نيفعضتسملا

رفألاو بوعدشلاو لودلا نم رابكلاو راخصلا لمشي ىذلا ىحورلاو ىقالحعألا
 ءدا

 ! ؟ناطيشلا ةدابع ضرألا ىف خسريو

 ؟ساکتنا مآ اده یقرآ



 املك ايقر ناسنإلا دادزيف «تاريختملا تباوشلا مكحت نيح ىقيقحلا ىقرلا ثدحب اغإ
 . ىنايرلا جهلا ىلع املع دأز

 . ؟يءاملعلا ءدابع نم هللا ىشخي اغإ#

 : لوقي هللاف قيرطلا نم اهحيرتف تباوثلا تاريغتلا مكحت نيح امأ

 وسلو #4 نيواغلا نم ناكف ناطيشلا هعبتأف اهنم خلسناف انتابآ هاتبتآ ىذلا ابن مهيلع لتاو#

 ثهلي هيلع لمحت نإ بلكلا لشمك هلثسمف هاوه عبتار ضرألآا ىلإ دلخأ هنكلو اهب ءانعفرل انئش
 . 4نوركفتي مهلعل صصقلا صصقاف انتايأب !وبذك نيذلا موقلا لثم كلذ ثهلي هكر تت وأ

 ةرطفلاو نيدلا :اثلاف

 هثيمهأل صاخ ثيدحب هصخن انكلو «ةرطفلا اهيلع لمتشت ىثلا تباوثلا نم نيدلا
 هعصضوو « تباثلا هناكم نم هتحرحزل اهترق لكب دهتجت ةرصاعملا ةيلهاحلا نألو ةصاخلاإ
 !لاورلا ىلإ هب ىهي ىذلا ؛ ريغتلا ط1 ىلع

 ةيرشبلا ةايحلا نإ ةحارص لوقت ذإ « نيدلا نم اهفقوم ةرصاعملا ةيلهامطلا ىرأدت الو

 لك نأو .ملعلا روطو ؛نيدتلا روطو ءةفارغلاو رحسلا روط «راوطأ ةثالث ىف ترم دق
 نيدلاو «نيدلل هناكم ىلخأ رحسلاف «هدعب ام ىلإ ىضفأو ىهتناو هرود ذحأ دق روط

 نوكلا ةياهن ىلإ ارو . .مويلا شرعلا ىلع عبرنملا وه ملعلاو «ملعلل هناكم ىلحأ
 . ةيرشبلأ ةاياو

 ىذلا «هتاذ ملعلا قراطم تحت ويلا رسحدت تأدب دق داحلإلا ةجوم نأ ةقيقحو
 دري ىذلا وه مويلا ملعلاف !نيدلا ناطلس نم اهصلخيل ةرصاعملا ةيلهاجلا هيلإ تأمل

 هثازطأ ىف لمحي ا نوكلا اذه نأ یهو اهنم اوبرهي نأ اودارأ یتلا ةقيقحلا ىلإ سانلا
 دق نوكي نأ نك الو «هسفنب هسقن قلخ دق نوكي نأ نك ال ةرجعملا ةردقلا لئالد نم
 میکح «دح ریغب میلع «دح ریخب رداق هلإ هقلخ دق نوکی نأ دیالو . .دجوم ریغب دجو
 ۰ . دیری اه لاعف ءةمحخا ةياغ

 -1۷١[, ا۷ه] فارعألا روس( ) .[۲۸] رطاف ةروس ()
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 . “4( قحلا هتآ مهل نیہتب یتح مهسفنآ یفو قافآلا یف انتایآ مهیرنسل

 ىذلا ملألا عذل نمو ءملعلا قراطم تحت رسحنت تأدب دق داإلا ةجوم نأ حيحسص

 . عابشإلا نع مويلا ثحبت ىتلا ةيحورلا ةعوحاو ءنيدلا نم غارفلا هثدحأ

 سند نم ساآنلا جر خپ نلو ءةلهس تسيل هئايلوأو ناطيشلا عم ةكرعملا نکلو

 نإ : مهل لوقت نأ درجمب «هب اورفكيو مهبر اوسنيل ناطيشلا اهيف مهقرغأ ىتلا تاوهشلا
 .هلسرو هللاب اونمآ : مهل لوقت نأ درج وأ < سند اله

 هنأ تتظ حالس لكب ةرصاعملا ةيلهاحجل ا تحلست دقف . لوطي دق داهجو . . داهج هنإ
 ىق سانلا قارغإ - اهكتفأ نمو -اهتحلسآ نيب نم ناكو «نيدلأ ةدوع نم اهيمحي
 ةأاجدلا قوط مسهل ديو مهتدهو نم مهجر خي نأ لواحي نم نوهركي ثيحب تاوهشلا
 , كالهلأ نم اوجنيل

 «نمآلا ربلا ىلإ ةيرشبلا !ودوقب نأ - مهمالسإب - نولهؤملا مه نوملسملاو

 مه !ودوعي ىتح ثللذ اولعفي نل مهنكلو .رودلا ىلإ تاملظلا نم اهبر نذإب اهوج ر خيو
 ىعو ىلع هنمأونوكيو «عقاولا ملاع ىف هوسراميف «مالسإلا ىلإ ةقداص ةدوع مهسفتأ

 .ةريصبو

 نم انآ امو هللا ناحبسو ىلعستا نمو انأ ةريصب ىلص هللا ىلإ وعدا ىليبس هذه لق#

 . "نيك رشملا

 ةرطفلا ةقيقح نايب ةرعدلا مدخي ىذلا معلا نيب نمو . .ةوعدلا نص ءزج ملعلاو

 .ًاهنم نيدلا ناكمو

# # # 

 حیسیو ءقلاخلا ىلإ هجي نأ - هنم ءزج ناسنإلاو - هلك نوكلا ةرطف هللا عدوأ

 : هدم

 ال نكلو هدمحب حبسي الإ ءىش نم نإو نهيف نمو ضرألاو عبسلا تاوسسلا هل حبست

 ."4اروفغ اميل ناک هنإ مهحيبست نوهقفت

 )١( فسوپ ةروس (¥) ۰ .(۳] تلصف ةروس ]١۰۸[.



 نم ةضبق نم هللا هقلخ .هتدابع ىف كلذك درفتو ءهقلح ىف درفت ناسنإلا نكلو
 «ةيرحلاو ةدارإلاو ىعولا ةيولعلا ةخفنلا هتبسكأف «هحور نم هيف خقلو ضرألا نيط
 . نيطلا ةماثع هنع تبهذأ ىتلا ةقارشإلاو

 نم امهالك « نيئثا نيقيرط نع هدمحب حيسيو هللا ديعي - ىوسلا هعضو ىف ~ وهو
 هيلع قلطن ىذلا «نادجولا» قيرطو «ىعولا# قيرط «نيطلا ةضبق ىف ةيولعلا ةخفنلا رثأ

 . حورلا قيرط ةيوغللا انتاحلطصم يف

 ؟یعولا ادبی یتم
 ةلحرم ىف ةرخأتم ىتأت هللا ىلإ هجتت ىتلا ؛ىعولا» ةلاح نأ سائلا نم ريثك نظب

 . غولبلا ةلحرم ىأ ء«جضللا ءادتبا ةلحرم ىف لقألا ىلع وأ «جضنلا

 !ةلوفطلا ذنم « ريثكب كلذ لبق ًأدبت ىعرلا ةيادب نأ دحن ةظحالملا اضقد اذإ انكلو

 ةسداسلا وأ ةسماخلا ىف قطنلا ىلع هتردق لمكتسي نأ دعب لفطلا ىلإ تيأرأ
 ؟هعنص ىلا نم : هلوح ءىش لک نع ةلثسألاب هيربأ قهري ذإ (كلذ لبق انايحأو)

 ؟اهيلع وه ىتلا ةلالا ىلع وه ذالو ؟عولصم وه فيکو
 ؟ قرشت نأ لبق نوكت نيأو ؟لیللا یف دج وت الو راهنلاب سمشلا قرشت اذا

 ؟ليللا ىف رمقلا رهظي اذا

 ؟ءاقرز ءامسلا تئاک اذا

 ؟تابتلا رهزپ اذا

 ؟رجشلا ومني فيك
 ؟ءأامسلا نم رطملا لزدي فيك

 ؟رضحنأ رجشلا فرو ناك اذا

 . ؟دوجولا ىلإ تئج فيك
 اهل نودجي ال انایحأو ءاهترشك نم ءاٻآلا رجضتي ‹تائمو ةلئسألا نم تارشعو

 !ةباجإ
 هللا اهفلح امك اذکه یه :ةدحأو ةرأبع ةقيقسا ىف اهتباجإ نإ

 !هيلإ هج وتل قلاخلا نع ةقيقحلا ىف لأست « ىعولا قيرط نع ةرطفلا ظقيت ءدب هنإ
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 لڳ وهل +

 ؟حورلا قيرط . .هقيرط نادجولا ادبي ىتم
 نم مهنم . .نوفلتخم رمألااذه ىف سانلا لعلو . .؟ديدحتلا هجو ىلع ىردن ال

 ۰ هنادجو لعتشیف هحور قرشت نم مهنم . رخأتی نم مهنمو «ارکبم هنادجو ظقیتسی

 - ةيدرفلا تاظحالملا نم ¬ بسحن انكلو . . سمطلت داکت یتح هح ور وخت نم مهلمو

 كرحتي نآ هيف عقوتي ىذلا تقولا ىه ةقهارملا ةرتف ةيادبو ةلوفطلا ةلحرم ةياسهن نأ

 ذحخأيل نادجولا اذه ىلع زيكرتلا ىه لاوحألا عيمج ىف ةيبرتلا ةمهمو . . نادجولا
 . حيحصلا هراسم
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 ؛نوكلا تاعاقيإ ىقلتت ةيناسنإلا سفنلا ىلإ نايإلا اهنم لدي ذفانم ةرطفلا ىف

 . .ريبدتلاو قزرلاو قلاب هدرضتو ءةزجعمل !ةتردقو ءهللآ ةمطع ىلإ ةرطغلا ظقوتف

 . هللا ىلإ ةرطفلأ هجستف « ةيهولألاب هدرفتو

 ىف هللا اهدجوأ ىتلا اهتاذ ذفانلا هذه نم لحدت ءةرطفلل تاهيجوت هللا باتك ىقو

 . قيرطلا ىلع ميقتستو « ةيادهلأ اهل هللا بتك نإ ىدتهتف < ةيرشبلا سفنلا

 هل برهم ال «سحلا ىلع اطغاض !ريثأت اهل نإ .نوكلا ىف هللا تايآ ىه ذفانملا حسوأ

 ! عاقيإلا ىقلتي الف « هيلق دصوي نأ ناسنإلا دمعتي نأ الإ هنم

 اهدحي أل ىتلأ داملا هذه . .دحساو نآ ىف ةزجعلا هتقدو ءةزجعملا هتمظعب نوككلا

 «كالفألا ةكرح ىف ةزجعملا ةفدلاو . .دعلا اهيصحي ال ىتلا مارجألا هذهو ءرصبلا

 ةشير ىف .ةرجشلا ةقرو ىف ةزجعملا ةقدلا لب . .رمقلاو سمشلاو راهنلاو ليللا ماظتناو

 . نيعلا بيكرت ىف ةرجعلا ةقدلا لب . .روفصعلا ةقسقس ىف .ةرهزلا ىذش ىف . رئاطلا

 ةراشإلا لمحي ىذلا بصعلا ىف . ةقيفدلا ةريعشلا ىف مدلا ةكرح ىف . نذألا بيك رت ىف

 نئاكلا ىف اهتاليصفت لكب ةايحلا ىف . ركذتلا ةيلمع ىف . ريكفتلا ةيلمع ىف . خملل

 !یحلا

 )١( ةر ةيملع ةسارد نيملسملا ءاملع اهسردي بأ ةيرح ةطقن هذه .
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 دق - هللاب ذايعلاو - نوكي نأ الإ عاقيإلا ىقلت نع دعتبي نأ هسح قبطي ىذلا اذ نم

 : عاقيإلاب رثأتي ال ىكل ادماع ةذفانلا قلغأ

 كثلوأ اهب نوعمسي ال ناذآ مهلو اهب نورسصبي ال نيعآ مهلو اهب نوهضفي ال بولق مهل
 . 'ي#نولفاغلا مه كئلوأ لضأ مه لب ماعنألاك
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 ظقوت تلا تارثؤملا نس ةيرشسبلا ةايحلا ىف وأ ىدالا نوكلا ىف ءاوس . .هك رحل ا
 . .سحلا

 ؟ضرألا ىف ثادحألا كرحي ىذلا نم ؟ءامسلا ىف مارجألا كرحي ىذلا نم

 اج رحبلا ىف یرجت یتلا كلفلاو راهدلاو ليللا فالتخاو ضرألاو تاومسلا قلخ ىف نإ

 ةباد لك اهيف ثبو اهتوم دعب ضرآلا هب اميحأف ءاس نم ءامسلا نم هللا لزنآ امو سانلا عفن

 . "4ن ولقعب م وقل تايآل ضرألاو ءامسلا نيب رخسملا باحسلاو حايرلا فيرصتر

 نم لذتو ءاشت نم زعنو ءاشت نمي كلما عرنتو ءاشت نم كلملا ىتؤت كلما كلام مهللا لق

 ليللا ىف راهنلا جلوتو راهنسلا ىف ليللا جلوت # ريدق ءىش لك یلص كنإ ريا كدسيب ءاشت

 . 04 باسح ريغب ءاشت نم قزرتو ىلا نم تيملا جرختو تيما نم ىا جرختو
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 هديبو تولا هديب ىذلإ ٤تيمملا ىبحملا» ىلإ سلا ذشت . . ةايحلاإو ثوملا ةرهاظ

 هقیرط یف ققی ال ۽ هناحبس ءاش اہ ہردق یرجیف ءءاشي نل ءاشی ام امهم رد + ةايسلأ

 . ضرتعم هقیرط ضرتعی الو «لئاح
 توما اهيلع ىضسق يتلا كسميف اهمانم ىف تمت مل ىتلاو اسهتوم نيح سقئألا ىفوتي هللا

 .؟0«نورکفتي موقل تابآل كلذ ىق نإ یمسم لجآ ىلإ یرخالا لسریو

¥ # # 

 ىلإ ةفوشت ةدش عم ءهيلإ ةليسو ناسنإلا كله ال ىذلا . .هلك روتسملا بيغلا

 ١[. 8 7ةرقيلا ةروس () .[۱۷۹] فارعألا ةروس 1
 ]٤١[. رمزا ةووس (4) .[۲۷- ۲۹] نارمع لآ روس (۴)
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 نم ةبح لاقعم هملع نع بزعي ال ىذلآ «بيغلا ملاع ىلإ سخا دشي . . هيلع عالطالا
 ٍ “لدرش

 الإ ةقرو نم طقسست امو رحبلاو ربلا ىف اس ملعيو ىه الإ اهملعي ال بيغسلا حتافم هدنعو#

 .' 4 نيبم باتك ىف الإ سباب الو بطر الو ضرألا تاملظ ىف ةبح الو اهملعي
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 ذفانلا قالغإ دمعتي نآ الإ ءةايحلاو نوكلا تاعاقيإ نم برهم ىرشبلا سحبلل له
 : هللا تایآ یدص هسح ىلإ لصی الیکل اھلک

 .ي(نونمؤي ال موق نع رذتلاو تايآلا ىتغت امو ضرألاو تاومسلا ىف اذام اورظنا لق

 نع فرحنتف «بولقلا بيصي ىذلا ضرملا وه رفكلاو ءناهإلا ناسنإلا ىف لصألا
 . لصألا

 . "« , . نيطايشلا مهتلاتجاف «مهلك ءافنح ىدابع تقلخ ىئإ

 . !ةرطفلا نم سيل نيدلا نأ «!اهتاملع» دي ىلع ةرصاحملا ةيلهاجلا معزت كلذ حمو
 ىلإ ةجاح ىف دعي ملو قوطلا نع بش ناسئإلا نأ وآ !ملعلل هناكم ىلحأ نيدلا نأ وأ
 ! هللا ةياص و

 قلاخل ا راكتإ - ةقباس ةيلهاج ىأ ىف - طق نكي مل ةرطفلا بيصي ىذلا ضرما نكلو
 .هللا عم ىرخأ ةهلآ دوجو روصت . .كرشلا وه ناك امن « ىلاعتو هناخبس

 - اهضرم ىف ىتح - ةرطفلاف !اهلإ كانه نإ سانلل لوقيل طق لوسر لسرأ امو
 . !هودبعاف اهلإ كانه نإ هموقل طق لوسر لاق الو !لوسر لاسرإ نود كلذ فرعت
 ؛هدمحب حبستو هدبعتف هروصتت ىذلا هلإلا ىلإ هجتت - اهضرم ىف ىتح ~ ةرطفلاف

 . نیبارقلا هل مدقتو ‹«تاولصلا هل مدقتو

 .0يهريغ هلإ نم مكل ام هللا اودبعا# : سانلل !ارلوقيل مهلك للسرلا ثعب اغنإ

 . .سوفنلا ىف ةديقعلا داجيأإلل ل «ةديقعلا حيحصتل اوثعب'

 تحجبتو ءهللا دوجو تركذأ خيراتلا ىف ةيلهاج لوأ . .ةرصاعملا ةيلهاجلا الإ

 .[1*1]سنويةروس ) ]٥۹[. ماعنألا ةروس (1)

 .[11] دوه ةروس (4) , ناخ یشلا هج رح (۳)
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 تمأقأو «بهأذم هل تسسأو !٤ !املع# اله تمسو « هللا د وجو راكنإ ینعج ءداځإللاب

 !!تاسارد هل
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 ىذلإ ىلهاجلا عامتجالا ملع قيدصت ىلإ قلزني نأ هاشاح ملسملا عامتجالا ملاعو
 نم هريغ وأ «ماكرودك «ملاع» فل هب لاق ولو « سوفنلا ىف ةرطف نيدلا نأ ركني
 . نيركفلا

 ىف مويلا دوجوملا فرحنملا عقاولا هسح ىلع لقثي ال ملسلا عامتجالا ملاع نأ امك
 «مهيجسعي مل وأ سائلا قحا بچسعأ ءاوسس < قلا رکذ نع هدسصپ الو «ضرألا

 .هنعأوضرعأ وآ هل !وباجيتساو

 :ةرطف نيدلا نأ قحلأ

 ساتلا رثكإ نكلو ميقلا نيدلا كلذ . هللا قخ لبدبت ال ءاهيلع سالا رطف ىنلا هللا ةرطف
 ,؟ 4 نوملعپ ال

 : كرشلاب جعت - ثيدحلاو ميدقلا ىف - ضرألا نأ قحلاو

 ,ينوكرشم مهو الإ هللاب مهرثكأ نمؤب اموال
 : كرشلأ هدابعل ىضري ال هللا نأ قحللاو

 ."4مكل هضري اوركشت نإو رفكلا هدابعل ىضري الو مكنع ینغ هللا نف اورفکت نإ
 وه هناحبس هنأب اودمؤي نأ درجم سي هدابع نم هللا هبلطي ىذلإ نيدلا نأ قحا

 مهنكلو «هب نورقيو هلك كلذب نونمؤي نوكرشملا برملا ناك دعف «ربدملا قزارلا لاخلا
 ۰ . نیکرشم كلذ عم اوناک

 اوعبتيو «هدعسو هوديعيو ءهدحو هب اونمؤي نأ هدابع نم هللا هبلطي ىذلا نيدلإ امنإ

 اماومرحیو لحآ ام اولحیف «هدحو هجهلم نم مهتایح جهنم اولختیو ؛هدحو هعرش

 . نينمؤم اوسيلف الإو . . علم ام !وعنييو حابأ ام اوحيييو مرح
 ناكم نع ثدحلتن نيح انكلو . ةديقعلا ىف سرد اذه نإ ىلوألا ةلهولل ودبي دقو

 ءاملع# نيبو اننيب قرفلاو . عاستجالا ملع ميمص ىف نوكن ةرطفلا نم ةديقمعلا
 . !ليلد الب نوفني مهو - ليلدلاب - تبل اننأ نأشلإ اذه ىف مهدنع عامتجالا

 سرد وه اغإ ءةايحلا نم نكر ىف اعطقنم اسرد سيل ملسملا دنع ةديقعلا سرد نإ مث
 . !ةايلاو ركفلا تالاجم ىف بهذ امني هيلإ جاتحيو هعم ملسملا هبحصي

 ,[۷] رمزلا ةروس (۳) ]۹۰٦[. فس وي ةروس () .[ء1مورلأ ةروس (1)
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 عمتجملاو ةرسألا :اعبار

 دهشو «ىلاعتو هناحبس هللا اهتيث ىتلا تبارلا نم ~ لبق نم انرشأ امك - ةرسألا

 لوأل . .اهتابث ىف لداجت ةرصاحملا ةيلهاجلا تناك نإو «ةيرشبلل ىخيراتلا عقاولا اهتاشب
 . خيراتلا ىف ةرم

 درمشلاو ءاهلك تباوشلا ميطحت ىلإ اهتعفد ىتلا اهفورظ اهل ةرصاعملا ةيلهاجاو

 دحأ سيلف .اهشيع ةءانهو اهتنينأمطو اهنمأ نم ايلاغ كلذ نمث عفدت اهنكلو ءاهيلع
 هناحبس هللا ناك نشلو . هللا جهنم افلاخم ءاشي ام هتايحو هسفن ىف لعفي نأ ىف ارح

 ىلإ مهل ذو ‹مهله اإ «ةظحلئاو وعتلإ ىف هناطلس ىلع نيدرمشلا قاعي ال ىلاعتو

 ةيئاهنلا جئاتنلاب ىه اغنإ - جاردتسا ةرثف ىه ىتلا - لاهمإلا ةرشفب تسيل ةربعلاف «نيح
 . كلذك ايندلا ةايحلا ىف لب ءاهدحو ةرخألا يف ال

 اوئاسک ام مھنع ینغآ اس ٭ نودعوی اوتاک ام مھ ءاج مٹ e ننس مهائعم نإ تیآرسفأ#
 نوت

 . 4 نیتم یدیک نإ مهل یلمأو «نوملعب ال ٹیح نم مهجر دتسلس اتابآب اربذک نیدلاووع

 .04نوبسکی اوناک اب ءازج اریٹک !اوکبیلو ءالیلق اوکحضیلفل
 لعجو ءةمكخ هللا هثبث ىذلا تباثلا لصألا اذه ىلع ةرصاعلا ةيلهاجل ا تدر دقل

 درمتلا اذه نم اهباصأف ‹«ةيرشبلا ةايخا ىفو ىرشبلا بلقلا ىف هتبلت ةنيشم طباور هل
 ! لاب یلع اھل رطخت تناک اس ةریثٹک ٹنراوک

 .ًاهتءأتهو اهنكس ةيجوزلا تدق دق

 : ساللا اهيف ركغتيل اهيلإ رظنلا هللا تفلي ىلا تايآلا نم وهل نكسلا اذه نإو

 نإ ةمحرو ةدوم مكنيب لعجو اهيلإ !وتكستل اجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ نأ هتايآ نمو
 .؟ينورکفتي موقل تایل كلذ یف

 ,[۱۸۳ “ ۱۸۲7 فارعألا ةروس (۲) ]٥ ۲٠ - ۲١۷[, ءارعشلا ةروس ()

 .[۲۱]مورلا ةروس (4) .[۸۲ 1 ةبوتلا ةروس (۳)
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 ةقالع ىلإ - ىشألاو ركذلا - نيجورلا ةقالع ةرصاعلا ةيلهاملا تلوص- نيحو
 هذه هللا قلخ ىتلا ةنيكسلا تدقق دقف ءةمحرو ةدوسم ةقالع ال ةوهش ةقالعو « سج
 س درت أل ا مئاد ةضرع یهو - ٠ ۲ب8 رار درت نوف ءاهلجأ نم ةطبارلا
 . لافطألا د رشتي . .ءاگرشلا ف فرغتپو ءةقالعلا مصفنت

 س برشا لاب یلهت ىلا ةريطخل ا ؛ةيعامتجالا» راسلا نم ثادح ألا حونج ةلكشمو

 نوجرخپ ال مش ۽ رشح ا رتی و «نورمتأيو : كوعمتجيف - هيف ىعولا باحصأ قلقت وأ

EESهوصمطحيل هلم نوجرخبي ال صفقلا لحاد مهو نوحياصتي مهنأل  

 , ل نيييجتسملل هللا اهب ىنلا ةيقيق ا ةقاللعاب!وعتمتسب

 نس ىلع ةنعللا هللا بشك ءأد وهو . .فوفسشلا ة لی مونا ةلکشم ءارو نمو

 نيطايشلا هراوآ ىف خفت ؛اراشدنا دادزي لب ‹رسحني ال مهتایح- یف هنکلو « هب بیصآ

 . ةيرشبلا ريمدت ىلإ ىعست ىلا
 ؟ذوذشلا اهددبيو ء ةجرحلا ىلإ حولا اهدديي تاقأطلا نم مک

 ؟ءريوملا وحلا الح ىف لافطألاو ءاسنلاو لاجرلا اهب سحي ةءاته ىأو

 نمألاو ةكربلاو ةنيكسلا هيض هللا لعج ىذلا ءىنابرلا ماظدلا ىه ةرسسألا نإ
 . لايج الل یوسلا ومنلاو ةنيئأمطلأو

 دشأ ىف اوعقيل ةفامحب نويلعاملا اهنم بره ىتلا ءاهتالکشم كش الو ةرسأللو

 ااهنم

 حدكلاو دكا هللا بتك دقف | سعيغنت الب اصلاخ اميعن لشي ايندلا ةايلا ىف ءىش ال
 هيلإ نييجتسملل صلال ميعنلإ بتك مث - اهديري ةمكحل - ايندلا ةايخلا ىف رشبلا ىلع
 .ايندلإ ةايبلا ىف هوعاطأ ام ءارج ةرحآلا ةايلا ىف هدابع نم

 .(نوج ر خم اهنم مه امو بصن اهیف مهسم ال

 .«دیزم اتیدلو اهیف نوءاشی ام مهل
 . «رشپ بق ىلع رطح الو تعمس نذآ الو ثآر نیع الام اهيف»

 ةيسارلا ةطاعلا امديب ؛ةيهللا ةوهشلا نع !ريرعت ڳابح اهفخش ات یلاعت هلوق میرکلا نآرقلا یف درو

 .اةمحرر ةدوما اهأمس ةرمتسملا

 . یراخہلا هج را ]۴٣[, )٤( ق ةروس (۳) .[64] رجا ةروس ()

1A4 



 ايندلا ةايحللا ىف اهؤازج «ةاثاعم نم اهتايط ىف لمحت امو «ةرسألا تالكشم نكلو
 ءازج ناك اذامف . . لايجألل ىوسلا ومنلاو ةمحرلاو ةدوملاو ةنيكسلاو نكسلا اله وه
 !؟ناوبخأ نم لضأ لب . . ناويحلا ةقيرط ىلع ةايلاو «ةرسألا ميطحت

 اهيلع ءاضقلاب ةلكوم ىه اغأك ةرسألا ميطحت ىلع لمعت ةرصاعمل ا ةيلهاجلا تلظ دقل
 .هسفن ناطيشلا لبق نم

 . .اهريرحت ةجحب «لمعت ىكل تيبلا نم ةأرملا جارحإ ميطحتلا تارطحخ لوأ ناك
 اذه ىلع «اهريرت» نكلو ءاقح اهيلع اعقاو ملظلا ناك دقلو ءاهيلع عقأولا ملظلا عفرو

 . نيططخملا ىلع ايفاخ اذه ناك امو «تلجرتساف لجرلا جهانم ىلع تمّلع مث

 «تيبلإ نمؤيل تيبلا جراح حدك . هل قلخ ىذلا هرود اذهو . لمعي لجرلا ملتي

 تحت ةقاطلا ردق ميلس ديدج ليج ءاشلإل دهيو «تيبلا ىف ميقت ىلا ةرسألا نمؤيو
 .اهتياعرو تيبلأ ةبر فارشإ

 نآ ديرت هلثم تراص لجرلا جانم ىلع - تمع وأ - تملعت تلا ةأرملا نکلو
 !؟نه نکلو . .تلمعف . . لمعت

 ملو !تيبلا ىف ميقت ةرسأ كانه دعت ملو !تيب كانه دعي مل لمعشل تجرح نيح

 !تيبلأ ةبر ةياعر تحت ديدج ليج ءاشنول لاجم كانه دعب

 !نيططخملا ىلع ايفا كلذ نكي ملو
 ىغرفتتل «تيبلا ىف كرودب موقت ىتلا نضاحملا ىشننس : كيلع سأب ال :اهلاولاق

 مهيف حونجلا ةرهاظ نم ىبرغلا عمتجملا وكشي نيذلا مه نضاحملا لافطأو !لمعلل تنأ
(Delinquency) . 

 عم «فقوتي ال ابئاد ايجيردت اعفر اهتعفرف تايجاملا راعسأ ىف ةريثكديأ تبعلو
 ةبئاد ةيلمع ىلإ ةفاضإلاب .رادقملا سفنب ابئاد اضْفحل ةلمعلل ةيثارشلا ةميقلا ضفح

 مئادلاإ فهلتلا نم احور - نالعإلاب - ثبتو «تايرورض ىلإ تايلامكلا لوت ىرحأ
 ظتكلا !٠ تيبلا» فيلاكتب مايقلل هدحو لجرلا لخد ىفكي دعي مل مث نمو . ءارشلا ىلع

 لمحت «هنع یدعم ال ارمآ ةأرملا لمع راصو !ءايحألاو ةايلإ نم ىواخلإ ءايشألاب
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 .نيططخملا ىلع ايفا كلذ نكي ملو

 انوكي مل نإ ء لمسعلاب نالوغشم اهأافرطو ؟وجلا اذه ىف (ةرسألا» اشنت فيك
 یف دالوألاو ؛8هزهر رهنrsعا كسفن عتم» بهذم ىلع عاتمتسالاب كلذك نيلوغشم

 !؟قيرطلا ىف وأ . . نضاحما

 لخدتلا لبقت ال «ةررحتم» لايجأ جيرخت مالعإلا لئاسوو ميلعتلا جهانم تلوت مث

 ميقلا ىف الإ إ ءیش لک یف دیدشلا طابضنالا ىلع دونو !ةيصخشلا اهعيرح-» ىف

 ال ةفيخس دوي اهنآ ىلع - اضيأ لايجألا یبرلو لايجألا هدهل تررص يتلا ءةيقلخا

 نوك نع الضف (! رحلا طاشدلا» تبكتو ةيصخشلا تبكت تبارك اهنأو ءاهل ینعم
 !؛روطثلاإ» ةكرح عم بسالتت ال ةيلاب (ةيعجر# دعي اهب كسمتلا

 تایتاضفلاو زافلتلا تالسلسمو «تاردخلا اهيلإ ًافاضم - اهلك لمإاوعلا ترفاضتو

 !٠ «ناسنإلا# ريمدتب ناطيشلا هيلإ دهع ىذلا لحنملا ليجلا جارخإلل -
# #F FF 

 نييب نأ هيلع مث هلك اذهل نطفي نأ الوآ هيلع عامتجاألا ملع ىف ملسملا ثحابلاو
 یدابلاآ ؛دیدشلاآ صرحا اذه نم ةمكحلاو ؛ةرسألا ىلع ديدشلا مالسإلا صرح ساتلل

 اهيف ىشفتت نأ لبق ةمألا هذهل ةيخيراتلا ةسراملاو تاهيجوتلاو تاعيرشتلا ىف
 . ةرصاعملا ةيلهاج ا نم ىودعلا

 الو ءقالعألا مراكم ىلع لايجألا هيف یبرتت 3 ىذلا ىعیبطلا نضحعلا ىه ةرسألا نإ
 ىلا ةروصلاب مخضلا لمملا الهي مرفت نأ نكي ىرعش ةو - نآلا یتح - اجوت

 - اهميظنتو اههيجوت نسحب نیح - اهلك تاسسؤمل ا موقت . .ةرسألااهب موقت
 كلغ اهنأل « ةيئاقلت هبش ةقيرطب ةرسألا اهب موقت ا لا ةه لمم یف ةد لاب
 هنكي ىذلا ىرطفلا بحل ا وهو «ةيوبرتلا ةيلمعلا ىف ةيلاعلا ةيلاعفلا اذ ء مهألا رصنعلا
 ردقلاب “ ةرطفلا مكحب - رفاوتي ال ىذلاو « نيدلاولل ءانبلا هدكيو ءامهڻانبأل نادلإولا
 !ءانبألاو ءابآلا نيب الإ مزاللا

 وأ اسهدحا ربكلا كدنم نغلبيامإ اناسحإ نيدلاولابو هايإ الإ !ودسبعت الأ كبر ىضقو)

 .ةةرصاعم ةيركف يهاذم7 باتك نم ؟ايروآ داسفإ يف دوهیلآ رو د# تش نإ - ارقا ()
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 نم لذلا حانج امسهل ضفخاو #» ارك الوق امهل لو امهرهنت الو فأ امهل لقت الف امهالك

 . )ڳا ریغص ینایپر امک امھمحرا بر لقو ةمحرلا

 عمتجملاو درغلا تاقالع :اسماخ

 نيب ةقالعلا ريوصت ىلع ءاهعم ىلهاجلا عامتجالا معو «ةرصأعلا ةيلهاخا تصرح

 الو قداص دو ةقالعلاهيف لاجم الو «عارصو ماصح ةقالع اهن ىلع ممتجملاو درفلا

 !یبلق نواعت

 تناك وأ ءةحنامبإ ةيدرفلا شيعت - ىلامسأرلا ركسعملا ىق - ةيلهاجلا تناك ءاوسو
 الك ىفف « ةيغاطلا ةيعامجلا شيعت - ةيعويشلا رايهنأ ىلبق ةيكارتشالا تاعمشجملا ىف -
 !ناحلطصي الو . .عمتجملاو درفلا حلاصم قضت ال نيتلاحلا

 ىذلاإ ءرابجلا ةيغاطلا هنأ ىلع عمتجملا روصي ةحناجلا ةيدرفلا شيعت ىتلآ ملا ىف

 ضرفيو ءدرقلا ةحلصم باسح ىلع وه هتحلصمل هعضخيو «درفلا نايك تبكي نأ ديري
 ىلإ امئاد درفلا هجويو . .رحلا هومن عمو ةيصخشلا هتيرح عم ضراعتي ام دويقلا نم هيلع
 ةيقالخألا ميقلاب ةقلعتلا تبارشلا عقاولا ىف اهيف لشمتت ىتلا) دوبقلا كلت ىلاع درمدلا

 نايضطلا ىف ةلماك اهشيرح ةيلامسأرلا سرامت امنيب ( ةرسألاو جاوزلاو نيدلاو
 !!ىنايغطلا اهناطلس نم دخلا ىلع دحسأ ؤرجي نأ نود ءدابعتسالاو لالختسالاو

 هنوثش یف هلخدتل هضيغبتو عمتجملا ىف درفلا هیرکت ىلع ضرحملا نرکی نأ یوتسپو

 نييعامتجالا ريكفتلاو كولسلا بورصض نإ : لوقي ىذلا مياكرودك ؟عامشجا ملاع#

 لك ىف اهل عوضخللا ىلع نوربجي نيذلا «دارفألا رثامض جراح دجوت ةيقيقح ءايشأ
 (ةطلسلا» نإ هبتك لك ىف لوقي ىذلا «ديورفك ؟ايسفن اطلاع» وأ . ."«مهتايح نم ةظحل
 ةيسفنلا دقصعلاب درفلا بيصت ىتلا ىه عمتجملأو نيدلأولاو نيدلا ىف ةلثمشلا

 وه ميححلأ» نإ لوقي ىذلا رتراس لثم ؟ايتاك» ناك وأ . .'ةيبصعلا تابارطضالاو

 نوكت نأ بجي ةيبرتلا :نإ لوقي ىذلا «ىويد نوج» لم ؟ايبرم» وأ . .(0«نورحآلا

 , هيلإ ةراشأللا تقبس (۲) .۲٤١[. ۴۳) ءارسإلا ةروس (1)

 . Tote and Taboo 4l The Ego and the Id » al ضاع ةفصب مجار ()

 . رترأسل ةي رسم تا وثع ()

¥۹ 



 افده ضرفتل ةيجراحخ ةطلس ىأ نم لخدت نود اهسفن تأذ ىف اهسفنب ةققحشم ةيلمع
 مليف ىف امومسم ءاحيإ وأ .؟درفلل رحلا ومدلا قوعي ةيوبرتلا ةيلمحلا نع اجراح

 اعيمج ءالؤه ىقتلي ةياهنلا ىفف . . ىنويزفيلت لسلسم وأ ةيحرسم وأ ةصق وأ ىثامنيس
 نأ هل سيل ؟عمشجلاا نأو «دودحلا ىصقأ ىلإ ةيرحلا هل حات نأ بجي «درفلا» نأ ىف

 !دويقلا ضرفي
 1و1ءsez ۴وذإ١, 1.48867 ةرم لوأ ةيدوهيلا ةيلامسأرلا هتعفر ىذلإ راعشلا تاذ هنإ

 ىلإ عم دجلا بهذيلو !(ءاشي ثيح نم) ري هعد (ءاشي ام) لمعي هعد ۴

 !ميحجلا

 كلذ هنأ ىلع اهيف روصي درفلاف «ةيغاطلا ةيعامملا شيعت تناك ىتلا مألآ ىف امأ
 ةيغاطلا هتينانأب هنأو «؟عمتجلا» باسح ىلع هئايك ققحي نأ ديري ىذلا ضيخبلا ینانآلا

 ءاضقلاب ولو هنم صلختیو «همادقأ تحت هقحسي نأ عمتجملل ىغبني ىذلأ ودعلا وه

 !اهيلع لماكلا

 !ماثو الو حلص ال نیلاخا یف

 تاذو «نيميلا# تاذ ةحناخا ةيلهاا تاعمتج ملل اقداص افصو اذه نوکی دقو

 !٤راسيلأ#

 !نوکی نأ یہی امک ؟ناسنإلا# وه سیل هنکلو

 !!فاصرألا كلت ريغ فاصوأ هل ملسملا عمتجملاو

 مهبر یلعو اونمآ نیدلل یقبآو ريض هلذادنع امو ايندلا ةايلإ عاتمف ءىش نس متينوآ امف

 نسيذلاو «نورفغي مه اوبضش ام اذإو شحاوفلاو ملإلا رئابك نوبنتجي نيذلاو «نواکوسب
 .4نوقفنب مهانقزر امو «مهنیب یروش مهرمآو ةالصلا اوماقأو مهبرل !وباجتسا

 «امالسس !ولاق نولهاسلا مهبطاخ اذإو انوه ضرألا ىلع نوسم نيذلا نمحرلا دأسيعو

 اهباذع نإ منهج باذسع انع فرصا ابر نولوقي نيذلاو # امايقو ادجس مهبرل نوتيبي نيذلار
 نيب ناکو اورتقي ملو اوفرسي مل اوقفأ اذإ نیدلاو # اماقمو ارقتسم تءاس اهنإ #٭ امار ناک

 وه نوكي نأ بجي ةيوبرتلا ةيامعلا فده نإ لوقف یسنی هلکلو «هتابادک لک یف مالکلا اله یړید ررکی ۱2
 !روظحلل وه هدو وهف !نيدلإ وه نوكي الآ طرشب «یجراخ لده دوج وب حمس هنآ یآ !ةیطارقیدنا

 .[۳۸ ۲۹1 یروشلا ةروس (۴)
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 الو قحاب الإ هللا مرح ىتلا سفنلا نولتقي الو رخآ اهلإ هللا عم نومدي ال نيذلاو » امار كلذ

 نم الإ » اناهم هيف دلخيو ةمايقلا موي باذعلا هل فعاضي # اماثأ قلي كلذ لعفي نمو نوئزي

 ٭* اميحر اروفغ هللا ناكو تانسح مهتاثيس هللا لدبي كثلوأف املاص المع لمعو نمآو بات

 وغللاب اورم اذإو روزسلا نودهشي ال نيذلاو #* ًاباتم هللا ىلإ بوت هنا الاص لمعو بات نمر

 نولوقي نيذلاو # انايمعو امص اهيلع اورخبي مل مهبر تايآب !اوركذ اذإ نيذلاو «امارسك اورم

 اج ةفرشلا نوزجي كئلوإ # امامإ نيقتملل انلعجاو نيعأ ةرق انتايرذو انجاورأ نم ال به البر

 .ياماقمو ارقتسم تنسج اهيف نيدلاخ » امالسو ةيحت اهيف نوقلیو اورېص

 ةكئاللا نم ًاعمتجم رشبلآ نوحي نلو «ةكثاللا نم ةعومجم سيل ملسملا عمتجملاو

 . . عارصلاو مادصلا مهنيب حقيو نوعزانتيو نومصاختي . . رشب مهنإ !مايألا نم موي یف

 ‹رحآلا مويلاو هللاب نونمؤي ال نيذلا نم ايقلحخو ايسفن ىقرأ نولظي كلذ عم مهنكلو

 . قلا نيد تولیدی الو

 . رابتعالاٻ ىلوأ خيراتلا ةداهشو

 نم ضارمألا لك اهيف تحمجت ىتلا ةبلاحلا هتسكن لبق ام ىلإ ملسملا عمتجملا لظ دقل

 حماستلاو ةدولا حدد ىلإ اهبرقأو ۰مئاأرج ةيرشبلا ثاأعشجملا لقأ ‹جراخلاو لحادلا

 ۰ . تاردخملاو رمخأأ ال وانت اهلقأو ؛ یوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو

 .ًاهتلالد ربدتنلو ةيرخاو تاردخيملاو رمشلإ : ةثالثلا ريياعلا هذه ذح ألو

 ىف “ رخآ ؟عقاو» داجيإل ةلواحمو ءعقاولا نم بوره اتيلمع تاردخبلاو رمحلا
 . . تاردخملاو رمخل ا نمدم هنم بره ىذلا ىقيقحلا عقأولا ريغ ¬ لاب

 ؟هب ءادعس اوناک ول هنم بورهلا ىلإ نوعسي له !؟مهعقاو نم سانلا برهي اذل

 ناودعلا ىلإ اجلي لهف «عمتجملا ىلع درفلا نم ناودع - حضاو وه امك ~ ةيرجلاو
 ؟نيرخلا نيبو اهنيب تاقالعلاب ةيضاأر «اهلوح ام عم ةمجسنم هسفلو

 اهتلالدف «ىبرغلا عمتجملا ىف مويلا ةعمتجم ىه أمك ةثالثلا ضارمألا تعمتجا اذإف
 ديري هعقاوب ديعس ريغ درفلا نأو «عمتجملاو درفلا نيب تءاس دق تاقالعلا نأ : ةحضاو

 . هنم بره نا

 ىف ةيرجلاو تاردخملاو رمخلا ةبسن لقت نيحف . . كلذبك حضاو ةفلاخملا ليلدو

 ۷٦[. - 1۳7 ناقر قلا ةروس (1)
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 كلذ ىنعمف - ةريخألا هتسكن لبق ام ىلإ ملسملا عمتجملا ىف ةليلق تناك امك - عمتجلا

 عرتجملا الو هعمتجم ىلع امقان سيل درفلا نأو ءةديج عمتجملاو درفلا تاقالع نأ

 . ةيرجاراشتنا ىلإ ىدزي ىذلا دلا ىلإ هدارفآ ىلع مقان

 سحپ ال عمتجم ‹ نمزلا نم ةريصق ريغ ةرتفلو ؛خيرأعلا عقأو ىف دجو دقف نذإو

 ممتجملا ىلع درمتيل صرفلا نيستي «هرمأ ىلع بولغم «توبكم طوخضم هنآ هيف درفلا

 مهقصس بجي نوصبرتم ءادعأ هيف دارفألا نأ عمتجملا سحي الو ؛هيلع ضقنيو

 . . مهيلع ءاضقلاو

 ؟عقاولا ملاع ىف ةروصلا هذه ىلع عمتجملار درفلا نيب ماجسنالا اذه ثدح فيكق

 !تباوثلا ىف حاتغملا
 ‹تباوشلا ىلع عمشجملا نونوكي نيذلا نورحلآلا دارفألاو دحاولا درفلا ىقتلي نيحف

 «ضعحب ىلإ هضعب دشت ىذلإ طباورلاب عومجلا سحيو «دح ىصقأ ىلإ عارصلا لقي

 مهداوت ىف نينمؤلا لم : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هضصو امك حبصيف
 رهسلاب دسجلا رثاس هل ىعادت وضع هثم یکتشا اذإ دسجلا لخمک مهمحارتو
 .؟«یمىلاو

 مويلاو هللا ىف ةديقعلا وه «نيدلا وه لاحلا ةعيبطب طباورلا هذه ىف مظعألا طابرلاو

 . ضعب ىلإ اهضعب اهطبرتو ؛اعيمج طري ا مضت ىتلا ةدقعلا وهف . رحآلا
 عفاود مهيف لظتو ءةكئالم نوحبصي الو ءمهتيرشب نع كلذ عم سانلا جرحي الو

 ىلع أل «ناسنإلا» ىوتسم ىلع نكلو ءرشبلا عزاون مهسوضل ىف لمتعتو ء؛رشبلا

 اناویحلا یوشسم

# # FF 

 . درفلا نم حبان - هثقيقح ىف - عمتجملا

 ىف ¬ هريغ نوریثک هعم كرتشأ دف ناك نإو - ةصاحخ ةفصب ماكرود دهتجأ دقو

 فخ .ةيرحلا نم الماك اول ولخپ - ملسو هلع هللا یلص لوسرلآ عمتجم الر ~ یرشب ممتجس دجوی ال (1)
 نلو .دجلا مهيلع ميقآر ءرملللا برش نمو از نمو قرس نم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا عمتجم
 ممتجمو « ركتتسي اذوذش الإ ةيربإلأ هبف ثدمت ال عمتجم نيب ؛طلاغم الإ هركني ال احضاو اقرف كاته
 . ثردشإ مئاد یداع ءیش هيف ةيرجلا

 . هيلع قلتم (۲)
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 ريغ ىلع هريس «هنايك جراح نم درفلا ىلع ةطغاض ةرق هنأ ىلع عمتجملا ريوصت

 هاوه

 رئامصض جراح دجوت ةيقيقح ءايشأ نييعامتجالا ريكفتلاو كولسلا بورض نإ

 . ؟مهتايح تاظحل نم ةظخ لك ىف اهل عوضفل-ا ىلع نوربجي نيذلا «دارفألا

 رطضأ نيح ماكرود هيف عقو ىذلا -ىملعلا ريغ - صلمتلا ىلإ انرشآ نأ قبس دقو
 كلذ عمو ‹ةيدرفلا رئامضلا نم ريبك ددعل جيتن أشنت ةيعامتجالا رهاوظلا نأ فرتعي نأ

 جراح متي (ةيعامتجالا رهارظلا هنع ًاشدت ىذلا) كرعشملا لمعلا اذه ناك اه نكلو»
 ىدؤي هلإف «ةيدرفلا رئامصضلا نم ريبك ددعل ةجيدن هنأل كلذو ءانم درف لك روعش

 كلت یهو «ريكفتلاو كولسلا نم ةصاآخلا بورضلا ضعب ريرقثو تيبثت ىلإ ةرورضلاب
 .!!۲انم درف یآ ةدارإل عضخت ال یتلاو ادع ةجرأح دجوت ىتلأ بورضلأ

 نوعفإدملا هراصنأ ىرب ال فيك بجعت انک نإو - ۲! یملعلاإ» هطبختل ماك رود عدنو

 ؟ممتجملا عبني نيأ نم :انسفنأ لأسئو - طبختلا كلذ هنع

 : هتسصخش امهعرمجم یف نانوکی «دحاو نآ یف نیتبعش وذ یرشبلا نئاکلا نإ

 عامتجالا ىلإ ىعست ةيعامتجا ةبعشو ءاهديكوتو تاذلا تابثإ ىلإ ىعست ةيدرف ةبعش
 ىف نكي مل نإ لقألا ىلع رومألا ضعب ىف مهعم كارتشالاو مهب سئالاو « نیر الاب

 . رومألا نم ريثک

 ! هنايك ج راخ نم هيلع ةضورفم امهأدحإ تسيل . . هيف ةليصأ نيتعزتلا اتاك

 . !عقاولا وه كلذ ىف عجرلاو

 هب لصتي دحأ الو دحأب لصتي ال ادرفم شیعیو سالا لزتعي نأ بحي رشبلا نم نم
 مويلا غلبي ىذلا فيثكلا ىرشبلا دادعتلا ىف باسح مهل بسحي ال نوردان دارفأ الإ

 ؟مهلاح ام - نريعيبطلا - رشبلا ةيقبو

 هتاذ تبثي نأ بحيف «ةيدرفلا هتاذ ناسنإلا ىف زربت ةرات . .هانركذ ىذلا وه مهلاح

 .هيلإ ةراشإلا تقيس ()
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 نيرخآلا ةبحاصم ىلإ - اغهلتم اقاتشم اراتخم - ىعسي ةراثو « لثاسولا نم ةليسوب

 روما نم رمآ یف ممم كارخ ثالاو

 هسشٹ نږبو هيب هتاذ تبي ناب یفتکی ال «هتاذ تہی نأ بحي ىتلإ ةظحللا ىف هنإ لب

 نم وح اع هن اذ تبث نیرآلاب عامتجالا ىلإ ىعسي اغنإ « لامعألا نم لمعب
 درجو لجأ نم ةصاحلا هتابغر ضعب نع لزانتي نأل انايحآ رطضي هنآ حيحصو . ءاحنألا

 ىف ىرحألا هتبغر عابشإ ءاقل - هلبقتي وأ - كلذ لعفي هنكلو . هلوح نم نيرحخآلا
 . نيرحآلا عم عامتجالا

 ؟هنايك جراخ نم درفلا ىلع ضورفم ؟عمتجلاا نإ اذإ لقاع لوقي فيك

 ىف ةريثك تاعزت نيب ثدحب امك - ةيعاملاو ةيدرفلا نيتعزنلا نيب عزانتلا ثدحي اغنإ

 هب تزأوعت یذلا مزاللا ردقلا نع امهأدحإ ىف ٤ةعرجل ا ديزت نيح ~ ناسلإلا نايك

 .دحإو تقو ىف ةبرأاضتم تاعرن سفنلا ىف روثت نيح وأ «رومألا

 ربعي الف ةيعيبطلا هتلاح ىلإ ناسئإلأ هدعب درعب :ضراع رمأ امإ ةعرجل ا ةدايزو
 . ةيضرم ةلاح ربتعي لئدنعف ؛ بلاغ وأ مئاد ءىش امإو «اضرم

 زاجعإلا نم اذهو ءةفلتملا هتاعرن نيب بلقتلا مئاد ةيعيبطلا هتلاح ىف ناسنولا نإ
 ءاشنإلاو « ضرألا ىف ةفالخلا ةمهمب موقيل ٠ بناوجلأ ددعتم هللا هقلح دقف هقلحخ ىف
 ةيركفو ةيعامتجاو ةيداصتقاو ةيسايس ةفلتخم تالاجم تاذ ةمهم ىهو «اهيف ريمعتلاو

 مايقلا نع زجل بناوحلا ددعتم ناسنإلا نكي مل ولو . .ةينقتو ةيلمعو ةينفو ةيقلخو
 دوز دقو ءاهعسو دودح ىف الإ اسفت فلكي ال هللا نكلو . هقتاع ىلع ةاقلملا ةمهملاب

 ‹بلارجلا ددعتو «تاعرنلا ددعت اهني نمو «هل ةمزاللإ تاودألا لكب ناسنإللا هناحبس

 ‹« عضو ىلإ عضو نمو «بناج ىلإ بناج نم - !قالرثالا وأ - لاقتنالا ةلوهسو
 . لاجم ىلإ لاجم نمو

 «تاعزنلا ضعبو بناوجلا ضعب هسفن ىف ضراعتت ن نآ- الق امک - انایحآ ثدحیو
 وأ ةضراع ةدايزل امإو - هل ةصلاخ ةحاسلا ديري اهتم لکو - دحاو تقو ىف اهعفادتل امإ
 . تاعرأ نم ةعرج يف ةمثأد

 هبشي ا ةلاح ىلإ ةلاح نم لهسلا لاقتنالا دصقن اغإر لفسأ يئإ ىلعأ نم طوہهلا نعم قالرنالا دصقت ال ۲۱)
 !ديلجلا يلع «حيئزتلا#
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 ىلإ دوعت ام ناعرسف «ةعرجلا ىف ةضراعلا ةدايزلا امأو «ضراعلا عفادتلا امأف

 ةلاحلا ىف ىسفنلا نازتالا ققحبي ؛ طباض زاهجب ناسنإلا هللا دوز دقف ؛ىوسلا اهعضو

 . نيطلا ةضبقل هللا حور نم ةيولعلا ةخغنلا اهتبسكأ ىعلا ايازلا نم وهو ءةيوسلا

 وأ «رارقتسالا مدعو ددرتلاو بارطضالاو ةريحا عقوي ىذلا مئادلا عفادتلا امآ

 جرخي ىسفن ضرم وهف ؟لباقلا بناجلا بأسح ىلع دحاو بئاج ىلإ مئادلا حونجلا
 .اهنم ةفلتخلا عزاونلا ناكمو ةيوسلا ةرطفلاب قلعتم هلك انمالكف ؛ انه اننیدح ةرئاد نم

 املك نارتالا ةلاح- هيلإ ديصشف «؛تباوثلا» همكحت ىذلا ؛نزاوحلا عمتجملا ىفو

 ‹ عزانتلاو عارصلا نم ردق لقأب هئاكم لك عومجملاو درفلا ذحأي «هنيزاوم تبرطضا

 اهتروص ىف - اهنإف ءاهتاذ تبارلا هله ىه امهنيب طبرتو امهعمجت یتلا ةادألا نوکتو

 . هيلإ ىدؤتو «نزأوتلا ىلإ وعدتو «نزاوتلا لشمت ~ ةيئابرلا

 .(طسقلاب سانلا موقيل نازيلاو باتكلا مهعم انلزنأو تانيبلاب انلسر اناسرأ انإ»

 مكيلع لوسرلا نوكيو سانلا ىلع ءادهش اونوكتل اطسو ةسمإ مكانلعسج كلدسكول
 ."هادیهش

 ؟)هايندلا نم كبيصن سنت الو ةرخآلا رادلا هللا كاتآ اميف عبار

 .*(روشنلا هيلإو هقزر نم اولكو اهبكانم ىف !وشماف الولذ ضرألا مكل لعج ىذلا وه

 نم هريغ عم درفلا ةقالع لمشي اميف لمشيو «ناسنإلا نايك لك لمشي لماش نزاوت

 . "هيلإ ةبسنلاب «عمتجملا» نونوكي نيذلا ء دارفألا

 ملع ىف ةصصخحملا ةباتكلا نأش اذهف «ليصفتلل لاجم ةلاجعلا هذه ىف سيلو

 یف فيلات ملسملا درفلا فلكي یمالسإلا جهنملا نإ راصتخاب لوقنانكلو . عامتجالا

 سفنلا ىف تاساردا باعك نم ةةودشلاو فارحلالا» لصفو ؛؟ةلباقتم طوطا لصف تخش نإ ارقا ()

 ا ةيناسنإللآ

 ء[ 1٤۳ ةرقبلا ةروس (۳) .[؟هآ ددا ةررس ()

 .[(+] كلل ةروس (0) ,[۷ل۷] صسقلا ةروس (8)

 ء ضعبب مهضمب دأرفألا لاصتا مكت ىلإ تاقالعلا هيلإ اغاضم دارفألا عومجم وه هنقیفح یف عمتجلل 0

 ىف ةقالعلا كإف مث نمو ؛؟ممتجملا# مه هل ةبسلاب نير ل١ نأ رعشيو < ةهج نم هتیدر اب رعشي درغ لکو

 درف لك لمشت ةيرئأد تاقالع ةيضق ىه عمتجلاو درفلا ةيضق نإو ؛درف لکب درف لګ ةقالع یه اهتقیقح

 . فارحنالا ةلاح يف الإ مضشني ال كباشت ىف سائلا لك هثاذ تقولا ىف لمشتو «هدرقج
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 «هرشو هرپخ ردشلاو رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتکنالمو هللاب ناهإلاک « ةصاحن هسفن

 نيدلاولاب !ءدب « نيرحآلل ةهجوم فيلاكت مث «جحو ةاكزو مايصو ةالص نم تادابعلاو
 عمتجملا فلكي هتاذ تقولا ىفو . .اهلك ةيرشبلاب لب «هلك عمتجلاب ءاهتناو نيبرقألاو
 , .ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو «ركللا نع ىهنلاو فورعملاب رمألاو «داهجاك فيلاكت

 ىلإ هج وتم «دحاو هاجنإ ىف امهعمجتو « عممتجملاو درفلا نيب ةياهنلا ىف فيلاكتلا ىقعلتف
 نأ سحي ال ماسلا عمتجلا ىف درفلا لعجي ىذلا وه اذهو . .ءاضر ىلع لماع ءهللا
 درفلا نأ سبي ال عمتجملا لعجيو «ىدرفلا هدوجول رهاق «هنايك ىلع طغاض عمتجملا
 !قحسلا الإ هل حلصي ال ودع

 . عمتجملا نمأ قلقي ال ثيحب ىئابرلا جهنملا ىف هجالع هلف حناجلا ذاشلا درفلا امآ

 . هفارحنا ىلع رصأ اذإ ةعدأرلا ةيوقعلاب ىهتنيو ةيبرتلاب أدبي جالع
 ةمكحلاب ةوعدلا وهو «ىئابرلا جهنملا ىف كلذك هجالع هلف حئاجل ا ذاشلا عمتجملا امأو

 هللا عزي» :رومألا ءايلوأ ةمهم كلتو «عدرلا وأ ءةاعدلا ةمهم كلتو «ةنسحلإ ةظعوملاو
 | .؟نآرقلاب عري الام ناطلسلاب

 درفلأ نيب ةديطولا ةقالعلا كلت نيبني نأ هماهم نم عامتجالا ملع ىف ملسملا سرادلاو

 كلذك مهل نيبي نآو . نيسرادلل هرودب اهنيبي مث ىوسلا ىناسنإلا نايكلا ىف عمتجملاو
 «ةيعامتجالا طباو رلإ ككفت نم «ةيمالسإلا ةمألا اهيلإ تلصو ىتلا ةعيسلإ ةلاحلا نأ
 ريغو ةعورشملا - هفإدهأ ىلإ لص نأ ىلع درف لك صرحو « ةضيغبلا ةينالألا راشتناو

 !مالسإلا ىلإ ةدوحلاب الإ هل جالع ال هلك اذه ‹ نيرخآلا باسح ىلع “ ةعورشملا
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 خیراتلا یف

 امهنم لك اهنم لطي ذفاون رأدجلا ىفو «قيقر رادج خيراتلا ملعو عامتجالا ملع نيب
 ىلع علطي نأ جانتحي عامتجالا ملع ىف سرادلاف !هدنع اس ىلع علطيل رح لا ىلع
 ءاككفتو اطبارثو ءامدعو ادوجو ةيعامتجالا رهاوظلا ريس فرعيل «خيراتلا تاراسم

 ريسفت لجأ نم ةيعامتجالا رهاوظلا مهفت ىلإ جاتحي خيراتلا سرادو «اريغتو اتابثو
 .رخآلإا نعامهدحأل ىنغ الو , . اهي وقثو ةيخيراتلا ثادحألا

 سرادل ىخبني ىتلا تاعوضوملا ضعب نع ثيدحلا ىف - ام اشيش - انعسوت دقو
 ملع ىف بوتكلا نأل «خيراتلا ىف كلذ لث جاتحن الو «اهيلع زكري نأ ملسملا عامتجالا
 ىمالسأإلا ريسفتلا» ىف تاباتك دجوت امنيب « ةياخلل ليلق نآلا ىتح ىمالسإلا عامتجالا

 !خيراتلا ىسراد نم نيريثكلا ىلع ةبيرغ لارتأم ةركفلا تاك نإو «حخيراتلل

 دجيس ديكأتلا هجو ىلع هنكلو . ةيرشبلل اديدج اخيرات عرتخي نل ملسملا خرؤمل او
 ريسفتلا امهو ءافنآ امهيلإ انرشأ نيذللا نيرمألا ىف نيرحخآلا نيخرؤملا عم افلتخمم هسفن

 عثاقولل درس درجس خيراتلا سيلف . خيراتلا ةسارد بل ةقيقحلا ىف امهو ‹ميوقتلاو

 ثادحألا طبرل ةلواحم وه امنإو - هلمع نم ايساسأ اءزج اذه ناك نإو - ةيخيراتلا

 اموهفم هب تعقو ىذلا وحنلا ىلع اهلسلستو اهدوجو لعجي طابرب صعب حم اهضعب
 . ميوقتلا وه الهو ءاهنم ةدافتسملا ةريعلا ج رخ تسي مث - ريسفتلا وه اذهو - ئراقلا دلع

 ىلإ عوجرلا نم دبالف - خيراتلا ةسارد بل امه نيذللا - يوقتلاو ريسفتلا لجأ نمو

 ىهو «ءةيعامتجالا مولعلا نم ملع لك عم اهيلإ عوجرلا ىلإ جأتحل ىتلا ةيسيئرلا ةيضقلا
 نم هفقوم ام ؟هدوجو ةيأغ ام ؟هتاقاط دودح ام ؟هنیوکت ام ؟وه ام :«ناسنالا» ةيضق

 نم وأ هسفن لحاد نم هيلع ةعقاولا طوخضلا نم هفقوم ام ؟هتايح مكحت ىتلا ناسلا
 ؟هتازاجخإ رایعم ام ؟اهج راح

 . عوقتلا بارصلاو موقت نم الدب مييقت ةملك نرمدختسي باتكلا نم ريثكو « ةميقلأ ريدقت وه ميوقتلاب دوسقا (1)
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 موقن فیکو ؟خيراتلا رسفن فبكف ةلئسألا هذه ىلع ةحضاولا ةباجإلا ددحن مل اذإو

 الاهنكلو ءغارفلا ةيجزتل حلصت دق «ةككفم ثيداحأ الإ هلم ىقبي اذامو ؟هثادحأ

 اهيجوت انهجوي ىلاعتو هناحبس هللا امنيب ءاهتسارد نم فدهلا ققحت الو ةربعلل حلصت

 : خيراتلا ثادحأ نم ةربعلا حارختساو «ضرألا ىف ةيخيراتلا ةحايسلل احضاو

 . #4 ..لبق نم نيدلا ةبقاع ناك فيك اورظناف ضرألا ىف اوريس لق

 وأ انؤاوهآ انذحأت نيح وأ ءةلثسألا هذه نع ةحيحصلا ةباجإلا ىلإ ىدتهن ال نيحو

 نحن ىتلأ ريغ جئاتنب كش الو جرخنسف ءاهتباجإ ىف باوصلا نع اديعب ادفورظ طخض
 مج رت نيح-و ؛ حيلا جهنلا ىلع انتاروصت ميقتست نيح اهيلإ لصن نأ ىلع نوصيرح

 . حيحصلا عجرملا ىلإ

 نيب تش نإ لقوآ ؛هريغو ملسملا خرؤملا نيب ةيسيئرلا فالخلا ةطقت موقتس انهو

 . خیرات ةيلهاحملا ريساغتلاو ىمالسأإلا ريسفتلأ

 تاذ ىف هلأحملا «روطحلا ىنيورادلا ناويملا كلذ هنأ ناسنإلل انروسصت نركي نيح

 عجرل عوضخلا مدعو «لامعألا نم عدي امو ىتأي اميف عجرملا وه هسفن لعجب تقولا
 فیکف هل لمعي الو داعلاب نمؤي الو ءاهدحوابندلل شيعي ىذلاو هلع يج راس

 ؟هتازاجښ] رایحم نوکی

 تالآلاو تاودألاو ءركفملا لقعلا مادختساب «ىرخأ ةهج نم عاتمتسالاو ةهج نم

 .ةدايز الو . . لقعلا كلذ اهعرتخي يتلا

 ةيتامورلا ةبروطاربمأإلا ؛ةمظع» نع ىبرغلا خرؤلا بتكي فرحنا رايعملا اذهبو
 . . تابروطأربمإلا نم اهريغو

 ةوقلاو «مشاغلا توربحجلا سس ىلع ؟ةينامورلا ةيروطاربمإلا تماق سسأ ىأ ىلعف
 اذه لهف . .اهتمدخ مهدبعتستو ءاهناطلسل نيرخآلا عضخت ىتلا ءةرهاقلا ةيبرحلا
 ؟قيرطلا نم هحيري وأ ؛فيعضلا كأي ىوقلا . . باغلا نوناق هنإ مأ ؟؟ىناسنإا رايعم

 لوألا نأ : روطتملا ناريملاو ىلصألا ناويحلا نيب قرافلل لاخلا ةعيبطب رابتعالا لمع عم
 نوکتف «هتاودأو هلقع مدختسيف ىناثلا امأ «ءاقبلا عارص یف اهدحو هتالضع مدختسی

 .[11]مورلا ةروس ()
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 ةوقلأو « ةيسايسلا ةوشلاو ‹ةيبرحلا ةوقلا ىه مهرهقو نيرحخآلا داعتسا ىف هتليسو

 نم عراصي ىذلا ءهتاذ وه فدهلا نكلو . . تاودألا مادختسا ىف ةعازبلاو ايمل
 ! نا ولا هلچ

 . خيراتلا ةربع لك دسفت وحدلا اذه ىلع حخيراتلا ةءارقو

 ىف نيعراب !وناك نامورلا نأ - لفغي نأ هل زوجي الو - لفغي نل ملسملا خرؤلا نإ
 . ضرألل ةيداملأ ةرامعلا ىف ةرقابع «ميظنتلا ىف نيعراب « ةسايسلا ىف نيعراب «برحلا
 ىف نيعراب ءاهتنايصو قرطلا ءاشنإو ءأاهينابم نييرتو ءالاب اهديوزتو ندلا ءاشنإ ىف

 ازیکرت زکریس «هدوجو ةباغو ؛«ناسنإلل» هروصت مكحب هنکلو . . ىرحآ ةريثك نوف

 تايروطاربسإ نم اهرپغو - ةينامورلا ةيروطإاربمأإللا ىف ف ةدوقضملا ؟ميشلإ ىلع اديدش

 ةتبافلا ةيقالحألا ميقلا اهدامعو «رحآلا مويلاو هللاب نالا اهسأر ىلع ىعلا - خبراتلا
 .ناسنإلا ةايح مكحت نإ بجي ىتلا

 ال هتاذ تقولا ىغو ميقلا هذه ىلع زكري نيح ةياهنلا ىف ملسملا خرؤملا جرخي اذاو
 ةيروطأربمإلل تعقو ىتلا ةيضرألا تاحاجدلا لكو ءةيدالا تازاجنإلا لك لفشي
 ؟تايروطارہمإلا نم اهريغ وأ ةينامورلا

 !خيراتلا ىف ةيلهاملا تاراضحلا رثكأ امو . . ةيلهاج ةراضح اهنأب جرخي

 ةقيقحب لهجلا . . ىنآرقلا ىنعملاب ةيلهاجو «ضرألل ةيداملا ةرامعلا ةيحان نم ةراصضح

 . هللا لزنأ ام ريغ عابتاو « ةيهولألا

 نيبو ةيلهأاج اهنوك نيب “ ةيئابرلا ننسلا بسحب - قالطإل أ ىلع ضراصت الو
 نمانيب امك - دراو كلذف ءاهتلصح- ىتلا ةلئاهلا ةوقلاو . ضرألا ىف هتلان ىذلا نيكمتلا
 . ءالج لكب ةينابرلا ناسلا ىف - لبق

 . 4 ررظحم كبر ءاطع ناک امو كبر ءاطع نم ءالۇھو ءالۇح دم الکو

 ال اهيف مهو اهيف مهلامصأ مهيلإ فون اسهتتيزو ايندلا ةايحلا ديري ناسك نمل
 . "2 نوسىلەېپ

 .۷۹- ۷۸ ص ایقملا طارصلا ءافتقإ باتك يف هللا همحر ةيميت نبا دثع ةيلهاطا حملطبمم ريسفت حجار (1)
 ۔[؟١] ءارساللا ةروس (۲)
 .(اە]دوه ةروس (۳)
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 . چ ..ءیش لک باوبآ مهیلع انحف هب اورکذ ام اوسن امف

 ال ام «ةمدقتم ةينمز بقح ىلع ةرحأتم ريياعل «طاقسإ# اذه نإ لوفي نأ ضرتعلو

 ! ىملعلا ثحيلا دسفي هنأل ۲!ايملع» زوجي

 نكت ملو «ةقيقح ةرحأتم ريياعملا هذه تناك ول احيحص نوكي اذه نإ :هل لوقنو

 ذنم تلزنآ دق تئاک اذإ فیکف . تاأيروطاربمإإلا كلت هيف تماق ىذلإ تقولا ىف ةمئاق

 !؟ءاوحو مآ

 مه الو مهيلع فوخ الف یاده عبت نمف یده ینم مکنبنآپ امف اعیمج اھنم اوطبھا اتلقإل

 ,'4نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ كثلوأ انتايآب اوبذكو اورفك نيذلاو #نونزحي

 ؟ناغرطلا ثادحأ اهتركإذ

 . 4 ةيعاو نذآ اهيعتو ةركذت مكل اهلعجنل »ةيراجلا ىف مكادلمح ءالا ىغط ام انإ ل

 تذحأ نإو «بوسرلا ةدام» ىف ةبسأر اهنآ ةينامورلا ةيروطاربمإلل ةيئاهدلا ةليصملاو
 !داوملا ةيقب ىف ىمظعلإ تاياهنلإ

 ! كلذك ةينوعرفلا ةيلهاحلاو
 كلذب ىحوي امك «ةيرقبعلا دح ىلإ اهيف تلصو ةربثك رومآ ىف تعرب ةيلهاج اهنإ

 ىتلا طينحتلا ةيلمع كلذكو «اهئانب ىف تيعور ىتلا ةقيقدلا ةسدنهلاو «مأرهألا ءانب

 . ,ةددعتم نونفو ةريثك ىرخأ تاعانص ىلإ ةفاضإلاب « مويلا ىتح ايفاح اهرس لازام

 دالبلا ىف وأ - رصم - ةيلصألا اهدالب ىف ءاوس ديطو ناطلس اهل ناك هتاذ تقولا یفو

 . .ةيروطأربمإ هيف تلوك ىذلا «ىبرحلا عسرتلا تارتف ىف اهيلع تلوتسا ىلا

 داولا ىف حجت ولو ابسأر اهيف بسر نم ربتعي ىتلا «بوسرلا ةدام# ىف ةبسار اهنكلو

 !تاجردلا ىلعأب اهلك ىرخآلا

ىسومو فسوي امه ديكأتلا هجو ىلع نابن لسرأ ثاذلاپ رصم یفو
 ؛مالسلا امهيلع 

 . نآرقلا ىف هللا مهصصقي مل نمم لوسر امهلبق لسرأ دق نوي نآ ریہک لامشحا حم

 )١( ةرقبلا ةروس (۲) ,[٤٤]مامئألا ةروس ۲۸1 - ۲۹[.
 ) )۴ةقامل! روس 3 - ۲[.
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 #*اميلكت ىسوم هللا ملکو كيلع مهصصقن مل السرو لبق نم كيلع مهانصصق السرو
 اريزصع هللا ناكو لسرلا دعب ةجح- هللا ىلع ساتلل نوكي الشل نيرذنمو نيرشبس السر

 , )ها پک

 مويللأاقيقدافصو لمحي «ىتولأ باتك» نآ لوسرلا كلذ لاسرإ حجري ىذلاو

 ال ام رانلا وأ ةنجلإ ىلإ ةروريصلاو ‹لامعأل!ا نزوو باسحلا نم هيف یرجپ امو ءرحآلا

 نييرصملا نآ امك . لسرم ىبن كلذب مهربخي نأ الإ مهسفنأ ءاقلت نم رشملا هيف ركفي
 : مالسلا هيلع فسوي لامجب نرهبنأ امه ةوسنلا لوق ليلدب ةكئاللا نوفرحعي اوناك

 . 'يميرك كلم الإ اذه نإ ارشب اذه ام هلل شاح نلقل

 هيلع ىقلأ الولف#» :مالسلا هيلع ىسومب نايإلا نع هموق دصب وهو كوعرف لوقو
 . 4نينرتقم ةكثالملا هعم ءاج وأ بهذ نم ةروسأ

 تاولصلا هل نومدقي اونأكو «ءودبعو بوعرفلا اوهّلأ دقف مهيلإ لسرلا لاسرإ حمو

 . “4ىريغ هلإ نم مکل تملع ام اللا اهيا : هلوق هنم !ولبقو « نيہارقلاو

 ةقئافلإ ةيدالا ةرامعلا تاذو «تاعارسلا تاذ ىرخألا تايلهاسجلا لك مم هكلسي
 ةيبرحلا اهتإراصتنا لكو ءاهيف تحج ىتلا داوملا ىف اهتاحاجن لك اهل لجسي . ضرألل

 اهنأ اهل لجسي مث كلذ نم ايش اهسخبي ال « ةينارمعلاو ةيملعلاو ةيرادإلاو ةيسايسلاو
 ءةعاربلا نم اهيدل ام لك مغر ةبسار ربتعت كلذل اهنآو « (بوسنرلا ةدام» ىف تيسر
 . .تالاجملا نم ريثك ىف ةرقلأ طقن نمو

 . لاعتفا الو . . تاعتفا الو ملظ كلذ ىف سیلو

 ! ؟انءائبآ یبرن ءیش یآ یلعف . . هيف ةربعلا بناج ىلإ تفتلی نیح ةيوبرتلا
 ىلع ربجتو هللا ىصع نل ديجمتلاو راهبنالا ىلع - نرملسملا نحن - انءائبأ ىبرن له

 ىف مهريسصم ان هللا نيب نيذلاو !؟هل اديبع سانلا ذخيتاو «ةيهولألإا ىعدأو « سائلا
 ىتلا تاعاربلا لك مهنع ىفنن ال نحنو ةصاخو !؟منهج ران ىف نودلخم مهنأ : ةرحلا

 . . هيف نیحجاأن اوناک ام ایش یفخن الو ءاهیف اوعرب

 ١۶ ( فسويةروس () ,[؟١١ = ۹۴آ ءاسنلا ةر وس [1

 ) )۳.[۴۸]رصصقلا ةروس (£) .[ه۴آ] فرحرلا ةروس
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 . داري یوبرت رمأل تاعاربلا كلت زاربإ ىلع نوصیرح نحن لب

 لوقت ةينابرلا ننسلاو . ضرألا عقاو ىف لمعت فيك . ةيئابرلا ناسلا زربن نأ ديرن اننإ

 . ىوبرتلا هيجوتلاو ىدقعلا هيج وتلا ىف ةمهم ةريثك ارومأ
 «رايخألا نم هباحصأ نأ ىلع اليلد هتاذ ىف سيل ايندلا ةايملا ىف حاجنلا نإ لوقت

 انايخطو ارش سانلا دشأ نم نونوكي دقف . حيحص جهنم ةايحلا ىف مهجهنم نأ الو

 . مهل اجاردتسإ - كلت مهرورش ىف مهو - ايلدلا ةايحلا ىف مهحاجل نوكيو ءاتوربجو
 .4ةمايقلا موي ةلماك مهرازوأ اولمحيل

 اهيف انيلتبا ىتلا «ةرصاعملا انعاضوأ ىف انل ةبسللاب ةصاحح ةيمهأ هل هيج وتلا الهو

 مهنأب نظلاو . ىرخآ ةيحان نم برخلا دنع ام راهبنالاو ءةيحان نم ىركفلا وزغلاب
 هيف اب ءانسح مهدنع ءیش لک نوکی نأ دبالف ‹«ضرألا یف نینکمو ءایرقأ اومادام

 ةيلهاج لاو لاما ةعيبطب لطاب نظ وهو . . مهتايكولسو مهتاروصتو مهمظنو مهراكفآ
 ةيسايسلاو ةيبرحا اهتاعارب ىف ةينامورلا ةيروطاربمإلا ةثيرو ىه ةرصأمعملا ةيبوروألا
 سامطناو «ةيقالحألا ميقلا نم هتاذ تقولا ىف اهولحو «ةيداملاو ةيئارمعلاو ةيميظنتلاو

 ةدام ىف اهبوسرو ء« ةينامورلا ةيروطاربمإلا ةيلهاج انزربأ اذإف .ًاهيف ىحورلا بناجلا
 مدقتلا نم مغرلا ىلع «مويلا برغلا ةيلهاج زاربإ ال رسيب كلذف «ةيسيئرلا بوسرلا
 .ايندلا ةايلا رومأ نم ةريثك نيدايم ىف هزرحأ ىذلا راجا

 ىدأملا مدقتلا نيب قالطإلا ىلع طابترا ال هنإ ةينابرلا ننسلا لوقت ت هسشقن تقولأ ىفو

 ‹نينمؤملل حاجدلا حيتب هللا نإو ‹(ىحورلا سامطئالاو ىقلخل ا داسفلا نيبو ىملعلاو

 لكب ضرألا ىف مهل نكهو - ةبسانلا بابسألا نوذخمتي نيح - ىنابرلا جهنملل نيعبتملا
 ضيفي ايئدلا ىفف «ةرحلاو ايندلا ىف هناوضر هاذ تقولا ىف مهحنهيو ؛نيكمتلا لئاسو
 یف ةنينأمطو €(ضرالاو ءامسلا نم تاكرب# - ىداملا نيكمتلا ىلإ ةفاضإلاب - مهيلع
 . دخلا تانج ةرحآلا ىفو ؛مهبولق

 لح ام ةمواقم ىف «ةرضاحلا انعاضوأ ىف انل ةبسنلاب كلذك هتيمهأ هل هيج وتلا اذهو

 «رشلاو ريخ ا نيب زيم ال ةضيرم ةيعبت ىف برخلا وحن انباقر ىل نم ةيلاحلا انتسكن ىف انب
 برغلاب راهبنالاو ىركفلا وزغلا ىف تبرت ىتلا لايجألا نم انظ «عفانلاو راضلا نيب الو
 هقالحأو هنيد علح نم الإ حجي ال هلأو ؛ايندلا ىف حاجدلا نع قئاع ميقلاب كسمتلا نأ

 )١( لحللا روس ]۲١[.
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 ىلإ انه جاتحنو . لاخلا ةعيبطب لطاب نظ وهو . هتايح ىف ةتباثلا ميقلا لك نم صلختو
 ءةيلاوتم اتورق تدتما دقو «هيف دوعصلا ةرتف ىلع زيكرتلاو «ىمالسإلا خيراتلا ةسارد

 ةثالث - نآلا ىتح - ىدعتت ال ىتلاو «برغلآ اهيف نكمت ىتلا ةرتفلا نم ريثكب لوطأ

 ! هللا ةنس بسح . . رايهنالاب ةيلهاملا برغلا ةراضح- نذؤت امنيب ؛ثورق

 !عقاولا فلاخت ةيهاز ةروص روزن نأ جاتحن ال مالسسإلا خيراتل انتسارد ىفو

 انكلو !ةياقكلا هيف اب اهسفن تاذ ىف ةيهاز ~ ةصاح ةفصب دوعصلا ةرتف ىف - ةروصلاف

 : اهيف ةليعم طاقن زاربإ ىلإ جاتحن

 هلك اهخيرات ىف ةيرشبلا اهتفرع ةروص ىفصأ ىف رخآلا مويلاو هللاب نايإلا نأ ١
 ىرخألا ةايلاب قلعحلا ىلإ ةوعد ةيمالسإلا ةمألا ةايح ىف نكي مل «ةروص قمعأو
 ىلا ءابوروآ ةايح ىف ةفرحملا ةينارصنلا تناك امك ءايثدلا ةايخلا لامهإو اهدحسو

 : ةينابهرلا تعدتبأ

 انيئآف اهتياعر قح اهوعر امف هللا ناوضر ءاغتبا الإ مهيلع اهانبتك ام اهوعدنبا ةينابهرو#
 . ''4نوقساف مهنم ريكو مهرجأ مهنم اونمآ نیلا

 ىف اداج المع - ةيقالخألا تباوشلاب كسمتلاو « ىحورلا قارشإلا عم - تناك اغإ
 عم «ةلماش ةينارمع ةراضحو «ةقئاف ةيملع ةكرح حتنأ ‹نيدايملا عيمج ىف ايندلا ةايخلا

 رشنك ؛ةريثك رينا نم نيدايم ىف قبسلأ عمو «ىداصتقالاو ىسايسلاو ىبرحلا نكمتلا
 . ربلا هجوأل ةمخضلا فاقوألا سبحو «ىناجلا جالعلا ةحاتإو ء ىناجملا ميلعتلا

 نكت مل - دوعصلا ةرتف حمالم زربأ نم ىهو - ىمالسإلا حتفلا ةكرح نأ -

 «مهرهقو مهلالذإو مهراقفإو اهباحصا نم تاريفلإ بالتسال یعسي املاظ اتو ربج

 روثلا رشد تناك اغإ « ةظحللا هذه ىلإ خيراتلا لوأ نم ةيلهاجلا عسوتلا تاكرح لكك

 مه أم مهريهطتو «ةفارحلاو كرشلا ةدهو نم سانلا عفرو - هاركإ ريغب - ىدهلاو
 دئاق متسرل ةيضقلا هلع هللا ىضر رماع نب ىعبر روص امك «سأجرأ نم هيف نوقراغ

 نم سالا جرخنل انشعتبا هللا نإ : لاقف ءاندالب ىلإ مكب ءاج ىذلا ام : هلأس نح سرفلا

 نب رمعو .ةرخآلاو ايندلا ةعس ىلإ ايندلا قيض نمو هللا ةدابع ىلإ دابعلا ةدابع

 ضرألا ةيكلم ىقبي نأ ررق ىذلا خيراتلا ىف ديحولا افلا وه هنع هللا ىضر باطخلا

 اهب ديقت خيراتلا ىف ةديرف ةنس كلذب اتسم «نيحتافلل اهحنمي الو اهباحصأل ةحوتفملا

 .[؟۷] ديدخإ ةروس (1)
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 بتاع ىذلا خيراعلا ىف ذيحولا غافلا وه كلذك باطخل-ا نب رمعو .هدعب نم نوملسلا

 نب ورمعل لاقف «ةحوحفلا ضرألا دارفأ دحأ ىلع ىدعت ىلاولا كلذ نبا نأل هيلاو
 مث !ارارحأ مهتاهمآ مهتدلو دقو سانلا ةدبعتسا ىتم !ورمعاي :رصم ىلاو «صاعلا
 . ىنابرلا لدعلا ةماقإ لجأ نم ىلاولا نبأ ىلع صاصقلا عقوآ

 نع ريا بج ال «ةعرنلا ةيناسن] ةراضحن تناك ةيمالسإلا ةراضحلا نأ - ۳

 اهيلإ لوصولا نم نيرحآلا عنمتف ندمتلا لئاسوو ةفاقثلاو ملعلاب نضت الو « نيرحلآلا

 نم مهعنمتل «ةصاحخ ةفصب نيملسملا عم ةرصاعملا ةيلهاجلا عنصت امك اهنم نكمشلا وأ
 ةرذلا مولع ىف ةصاح ةفصب عرب نم مهنم لتقتو «ملعلا ىف ةيلاع قافآ ىلإ لرصولا
 ةحوتفم مهتاحماجو مهسرأدم تناك دقو !عيلصلا اذه نم اهريمض جرحبتب نأ نود

 تماق كانه نمو . . هليصحت ىف نوبغري ىذلا ملعلا لك اهيف نوملعتي ىراصنلاو دوهيلل

 . نيملسملا سرادم ىف هتملعت ا « ةيبوروألا ةضهنلا

 لكل اهلومش ىنعم ءرخكلا ىنعلاب ةيئاسنإ ةراضح تناك ةيمالسإلا ةراضحلا نأ ٤
 یف «هتدابعو هلمع . هترخآو هايد . هنادجوو هلقع .هح ورو همسج .ناسلاللا بشاوج

 «هلل دباع ناسنإ وه اغإو هلزوه الو ناويح وه الف ؟نأسنإلا ةيناسنإا ققحي نزاوت

 . هللا جهنم عتم
H# # # 

 ءاهتاساكتنإو ةيمالسإلا ةمألا تافارحنا ىلع ىرادن نأ كلذك جاتحن ال اننإ مث

 كلذ يف ةيلوتسملا ىقلنف ء ةبذاكلا ريذاعملا اهل سملتن نأ الو «ةرضأحل ا اهتسكن ةصاحلو
 !اهسفن ريغ دحأ ىلع

 . صالخإو ‹ قدصو ءةنامأب كلذ سردن نأ نوصيرح اننإ لب

 .ءاضنقم نع جورخلا اهعسي ال ةمألا هذهل ىنابر رم ىهف ةئامالا امأ

 نيدلاولا وأ مكسفنا ىلع ولو هلل ءادهش طسقلاب نيماوق اونو !وشمآ نیذلا اهبای
 . “4. .نيبرقألاو

 ءاهايإ هللا اهفلك يتلا فيلاكتلا ءادأ ىف رصقتو ءةيمالسإلا ةمألا فرحدت نحف
 : طاقن ةدع انباسح ىف نوكب نكلو . هللا اهب رمآ یتلا ةنامألا لكب كلذ لجسن نأ دبالف

 ,[١؟١۴]ءاسلا ةروس (1)
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 ةبسنلاب فداه مظلم ٤ىملع» هيوشت ىلإ اودمع “ مهذيمالتو ~ نيقرشتسملا نإ - ١

 ضايبلا اوبجحو ‹«ةحفصلا ىف دوسألا طلا ىلع !وزكرف .دإري رمأل ىمالسإلا خيراتلل
 - یمالسإلا خيراتلا نأب ءاحیإلا .دحاو تقو ىف نيرمأ فدهلا ناكو !نويعلا نع هلګ

 مث !ءادوسلا عقبلاب ءىلم وهف هداجمأب رخفلا الو هب زارتعالا قحتسي ال - ۲| ىقيقخ 1#
 الإ شعي مل - نيملسملا نادجو ألمت ىتلإ ةيهأزلا هتروص ىف - مالسإلا نأب ءاحيإلا

 قحتسي ىذلا اغإ) ةيرشبلا خيرات ىف صاح لصف اهل اشتي نأ قحتست ال ةليلق تاونس
 . (! ةيبرخلا ۲ةرأضحا# ره كلذ

 نيملسلا زازتعا نأ نوملعب مهنأل ءمالسإلا ءادعأ دنع بولطم نيءاحيإلا الكو

 ىف ةيمالسإلا ةمألا ةيرارمتسا بابسأ مهأ نم «تامظعو داجمأ نم هيف امو ‹ مهخی راتب

 نم هنأو . . خيراتلا اهاوط ىتلا ملا نم اهريغ ضرقنا امك اهضارقنإ مدعو «دوجولا

 اهلتق ىلإ ىعسبو «برغلا اهقيطي ال ىتلا « ةيلاحلا ؟ةيمالسإلا ةرحصلا» ثعاو مهأ

 . بیلاسألاو لئاسولا لک

 اهمجح ىف اهداوسو اهضاييب ةلماك ةروصلا مسري نأ هل ىغبنيف ملسملا خرؤم ا .امأف
 ىلع لورق ةعبس لالخ هلآ كلذ لعفي نيح دجيسو . طيرفت الو طارفإ نود ىقيقحلا

 لورق ةسمحخ لالحخو «ةروصلا ىلع بلاغلا وه ضايبلا ناك ةمألا هذه خيرات نم لقألا

 نوقرشتسملا معزي امك ضايبلا نم ولخت ال اهنكلو ةروصلا ىف رثاكتي داوسلا ناك ىرحأ
 .ةمألا خيرات ىف مالظلا تارتف دشأ اناك نيريخألا نينرقلا نآو « مهذيمالتو

 ل ؛ةريخألا اهترتف ىف ةمألا تافارحنا ىلع زيكرتلا ىلإ ملسملا خرؤملا جاتحي - ۲

 مهسوفت ىف نيفد دقح نع منت ىتلا مهتاساأرد ىف نويناملعلا لعفي امك ةتامشلا حورپ

 ميلعتلا . ميلعتلاو ةيبرتلا حورب نكلو « نييبرغلا مهتداس نم هوبسشكإ «مالسإلا ىلع
 - هنظ وأ - هلوق درج قلا نم ادحأ یباحت ال اھنآو «ةيئابرلا ناسلا راسم حضوي ىذا
 الو مهلاوقأب ال مهعقاوو سائلا لامعأب ةقلعتم نتسلا اغإ . حيحص نایإ ىلع هنآ

 نع تقرحنا نيح ةيمالسإلا ةمألا باحت مل ةينابرلا نتسلا نأو .ةدسافلا مهنوئظ

 فالختسالا عزنب -مهضارعإو مهلكاوتو مهسعاقت ببسب “- هللا مهبقاع اغ «قيرطلا

 ىلع نوكت نيح ةمأالل هتاحبس هللا اهب لفكت ىتلا رومألا ىهو « مهنم نيمأتلاو نيكمتلاو
 :.ط رشا

 فلختسا امك ضرألا ىف مهنفلخسيل تاحلاصلا اولمعو مکنم اونمآ نیذلا هللا دعو
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 ىننودبعی اتما مهفوخ دعب نم مهنلدبيلو مهل ىضترا ىلا مهنيد مهل ناكميلو مهلبق نم نيذلا

 . چ اتیش یب نوکرشی ال
 نل اهنأ ىلإ ةمألا هيجوت وهف ةيبرشلا بيصن امآ . نأشلا !ذه ىق ميلعتلا بيصن !ذه

 . ةينابرلا ننسلا لوقت امك ءاهيلإ تدأ ىنلا بابسألا ةلازإب الإ اهتساكتنا نم جرخت

 . 4 هسفئأب ام اوریغي یتح موقب ام ریغی ال هللا نإ

 ىلإ ةقداص ةدوع دوعث شح ءأاهتوقو ‹ اهدناکمو اهدجسم ةمألل هللا ديعي نلو

 .مالسإلا

 . ؛اهلوأ هب حلص اع الإ ةمألا هذه رحخآ حاصي ال»

 ضرهنلا ىلإ ةمألا هذهل ليبس ال هنإ لوقت ىتلا یواعدلا هجو یف مهم هیجوت وهو
 ةئميهلإ نم هعنمو تادجولا لخاد ىف هرصح لیلقلا یف وأ ؛مالسإلا نم خالسنالاب الإ

 !ةايعلسإ عقاو ىلع

 امع اهتيلوئسمو «ةريخألا اهتساكتنا ىف ةيمالسإلا ةمألا تافارحبنا زاربإ نإ - ۳
 ةرماؤم ىفني أال «موبلا هشيعت ىذلا عايضلاو لذلاو ناوهلاو فعضلا نم اهل ثدح
 . مالسرلا ديضو اهدض ءادعلإ

 دعب لب ءاهيلع ةلادلا تامالعلا لك روهظ دعب ءةطرفم ةجاذس ةرساؤملا ىف نإ
 .مالسإلا وه ربكألا مهودع نآب ء هيف ةبراوم ال ىذلا مهباتكو برغخلا ةساس حيرصت

 «ءادعألا ىلع اهلك ةيئوتسملا نوقلي نيذلا هيف عقي ىللا «ىملعلا# اطخلا نإو
 ىلع اهلك ةيلوثسملا ىقلي ىذلا ء لباقملا ًأطخلل امات لئام ء ةيلوثسملا نم مهسفنآ نولخيو

 | ٠ مالسإلا ىلع ءادعألا رمآت ىفنيو ةيمالسإلا ةمآلا

 ةطلاغم امهالكو .ًاهيبناج نم ةيضقلاب ةطاحإلا نع ةزجاع ةيتزج ةرظن امهالك

 . سوسحملا عقاولل
 ذنم نورمآتي ءادعألا نأ ىفني ال «مويلا هيف ىه ام ةيلوئسم ةيمالسإلا ةمألا ليمحت نإ

 .مالسإلا ىلع ءاضقلل نورق

 .مويلا اهيلإ تلصو ىتلا اهتلاح نع ةمألا ةيلوفسم ىفنب ال ةرماؤملا دوجوب رارقإلاو

 .[1١١دعرلا ةروس (۴) ]٠٥[. رونلآ ةروس ()
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 للخ ءرخآلا تابثإل امهدحأ ىفن نم دبال ناضيقن امهنأ ىلع نيرمألا نيذه ريوصتو
 . یعو ریغبو یعوہ سالا نم ریثک هيف عقی ةيؤرلا یف

 اهرذح دقو ءاهضارعإو اهسعاقتو اهريصقت نع ةلماك ةيلوئسلا لمحتت ةمألا

 هيلإ تراص ىذلا اهريصم نم افينو أنرق رشع ةعبرأ نم ملسو هيلع هللا ىلص اهلوسر
 ىعادت امك مألا مكيلع یعادت نأ كشوي» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق نيح «مويلا

 ذغموي متن لب : لاق ؟هللا لوسراي ذشموي نحن ةلق نمأ :اولاق .اهتعصق ىلع ةلكألا
 نفذقيلو «مكئادعأ رودص نم ةباهملا هللا نعزنيلو . ليسلا ءاثغك ءاشغ مكنكلو «ريشك

 ةيهاركو ايندلا بح :لاق ؟هللا لوسراي نهولا امو :اولاق .نهولا مكبولق ىف
 .؟ ترم

 بلاكتو «ةمألا سعاشت :اعم هيفرط نم رمألاب ةطاحإلا ثيدحلا نم حضاوو
 : ىحولا زاجعإ نم كلذو ءءادعألا

 .4ىحوي ىحو الإ وه نإ *ىوهلا نع قطني امو
 : ديكلإ نع نوفكي الو امئأد نوديكي ءادعألا نإ ةيخيراتلا اهتفيقح ىف ةيضقلا

 . ي مهتلم عيتت ىتح ىراصتلا الو دوهيلا كنع ىضرت نلو#
 . 4! وعاطتسا نإ مکنید نع مکودرپ یتح مکنۇلتاقي نولازڀ الو

 : هاجت ةيمالسإلا ةمألا ةعانم بسح - بيصي ال وأ - بيصي ديكلا اده نكلو

 .)«ادرش مهدیک مکر ضی ال !وقتتو اوربصت ناو
 ءادعألا لواح امهم هيلع تابثلا ىلع ربصلاو « نيدلا اذه فيلاكت ىلع ربصصلا

 . رمآ اميفو ىهن اميف هللا ةعاطب الإ لانت ال يتلا ىوقتلاو «هنع ةمألا ةحزحز
 ةدعلا دادعإ لمشي يذلا < ینآ رقلا امهانعب - ىوقتلاو ربصلا ةمألا مدقت نيحو

 عامتجالاو داصتقالاو ةسايسلا ىف ىنابرلا جهنملا ىلع ةماقتسالاو بابسألا ذاختاو

 مهديك رضي الف ةمألا بلق ىلإ هئم نودفني اذفنم ءادعألا دجي ال - قالحألاو ركفلاو

 -٤[. ۳ جنلا ةروس (۲) .دواد وبأو دمحأ هچ ر

 .[۴۱۷] ةرقبلأ ةروس (£) .[1٠]*۳رقبلا ةروس

 .[١]ڻنارمع لآ ةروس (۵)
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 بيصيو «ديكلا دغني «ىوقتلاو بولطملا ربصلا نع عجاردتو ةمألأ زجعت نيحو . ايش
 . .قامعألا ىف ةمألاإ

 تبن ىکل اهتم افرط فنن نأ جاعحن الو .اهيفرط نيب ضقانت ال «ةلماش ةقيقح
 ! رحل

 ءاهنيد ةقيقح نع ةريحألا نورقلا لالخ عجأرتت تلظ ةمألا نأ ةدوهشملا ةغيفحلاو
 ةيهش أله حسفف «ةايخإ تالاجم لكو قلخإو ركفلاو لالاو سفنلا ىف هفيلاكت نعو

 ءاوعمجتف ءادبأ ديكلا نع نرفكي ال نيذلاإ ءادبأ نيدئاكلا ءادبأ نيصبرعملا «ءادعألا

 - مهروصت ىف - تاقوألا بسنآ یف نیدلا اذه ىلع زاهھجإلا ىلع مهرمآ !وعمجأر

 .مالسإلا ىلع ريخألا ءاضقلل

 نوقلي نيذلا ءاوس «سانلا ميهافم هيف ححصي نأ ملسملا خرؤملل ىغبدي ام اذهو

 رمآتلا نم ءادعألا نوثربي نيذلأ وأ ‹مهتيلوئسم نم نوبرهيو ءأادعألا ىلع هلك موللا

 .اهيف ةتامشو اهيلع ادقح ةملسملا ةمألإ ىلع ةيلوئسملا اوقليل

 ىنيد بجاو وه ىذلا تقولا ىف «یملع» بجإو نأشلا اذه یف میهافملا'حيحصتو
 . نيدلاو معلا نيب رفأنت الو مالسإلا ىف ضقانت الو . ىدقع

 ءادعألا هب ماقام لكو «فارحنالا نم ةمألا نم عقو ام لك نم مغرلا ىلع هنإ - ٤

 .ةحضاولا هتلالد كش الو رمألا الهلو . .ةوحصلا تلثدح دقف ؛ دیکلا سم

 نإ - ةحوخييشلاب ءانفلا ةلس اهيلع قبطلت ال - ةديقحلا ةسأ - ةمألإ هله نأ هعلالد
 ذق نوكت نأ دعب ديدج نم اهشعبي أم ةنماكلأ ةيويحلأ نم اهيف نآأو - ةنس هله تناك

 . كالهلا ىلع تفرشأ

 .ةرهاظلإ هله رسفي نأ نكي ريسفت نم رثكأ كانهو

 بابسألا نم دحاو ءملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسلو «لزنملا هباتكل هللا ظفحف

 لك نم مغرلا ىلع ةليوطلا ةيخيراتلا اهتريسم لالحل ءانفلا نم ةمألإ هله تظفح ىتلا
 عقو ىذلإ ريصقشلا لك نم مغرلا ىلعو ءاهئادعأ دي ىلع اهتباصأ ىلا ثراوكلا

 نمل لوانتملا ىف ءامشثاد دوجوم ءاهدوجو ةمألا هئم ىفشست ىذلا عبنملا نأ ذإ . .اهنم

 . یر

 « ةيوسلا ةرطفلآ تاجا يتسحا لك ىبلب ىذلا ةرطفلا نيد وه نيدلأ اذه نوو
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 نم دحاو «هتیکی الو هلقرحی الو هقوعي ال «ناسنإأا ةايح ىف ىوسلا ومنلا عم بواجتيو

 . بابسألا

 اغإو ءءاضفلا ىف ةعوفرم تأراعش الو بتكلا ىف تايرظن سيل نيدلا اذه توكو
 اهتركإذ هثادحأ تعوو ءنورق ةدع لعفلاب ةمألا هتشاع عقأو وه مث «ىلمصع عقاو وه

 .بابسألا نم دحاو . ةددجتلأا ةضيرأتلا

 نم نرق لك سأر ىلع ثعبي نآ مئادلا هللا دعو ءهلك كلذ ليقو «هلك كلذ قوفو

 : اهنيد رمآ ةملا هذهل ددجبپ

 . يارودقم اردق هللا رمآ ناو #

 نإو ءاهثادحإل ةيجراخ بابسأ ىلإ جاتحت ال ةيتاذ ةثاعبنا لشمت ةوحصلا نإف مث نمو
 .اهراسم ىف رٹؤت وأ اهقفدت یف دیزت دق هیج راخا بابسالا تناک

 « عئاقولا ريرعت ىف دهحلا لدبي نأ هيلع . .خرؤم اذه دعبو اذه لبق ملسملا خرؤملاو

 هعسوام ىوهلإ نم درجشلاو «ةساردلا ىف ةيملعلا ةقدلا ىرحو «تاياورلا سصعيحمو
 .دهإ

 ىف ادیحو انایحآ هسفن دجي نأ - همزع نم نهوپ الو - جافي الأ كلذ قوق هيلعو

 Aj] بارحألا ةروس )ر



(") 
 داصتقالا ىف

 اذهف « داصتقالا ملع ىف ملكتأ نأ اهريغ ىف الو ةلاجعلا هذه ىف ىنأش نم سيل

 ضعب ىلإ ةراشإلا نم ىنعني ال اذه نكلو « ملعلا كلذ ىف نيصص خلا نأش

 : تاظس اللا

 ٠ ةيداصتقالا ةلكشملا ه فيرعتب داصتقالا ملع ىف برخلا نع ةلوقنلا ةساردلا ًأدبت

 !ةردنلإ ةلكشم ىه ةيداصتقالا ةلكشملا نإ بالطلل لاقيو

 ! ۲ ةيمالسإللا 3 اندهاعم ىف لاقي اذه نأ تملعو « كلذ تملع نيح تہجع دقو

 ةيضق مالكلا اله نوذحأيو « نوملسم بالط مهلع هاقلتيو « نوملسم ةذتاسأ هلوقي
 ! داصتقالا ملع ىف مهتساأرد اهيلع نونبيو « ةملسم

 هلوق ۔اوءرقي نأ مهيف ضورفملا وأ نوء رقي اعيمج ج ءالۋه نأ یبجع عضوم ناکو

 سر كلذ ادادنآ هل نولو نيموي ىف ضرألا قلخ ىدلاب نورفكتل مكدتأ لق > : ىلاعت

 ءاوس مايأ ةعيرأ ىف اهتاوقآ اسهيف ردقو اهيف كرابو اهقوف نم ىساور اهيف لعجو # نيلاعلا
 . 4 نیلئاسلل

 ىه ةيداصتقالا ةلكشملا نإ لوقن نحنو « اهتاوقأ اهيف ردقو اهيف كرأب هنإ لوقي هللا

 !بولطملل ةبسلاب دوج ولا ةلق ىأ ! ةردنلإ ةلكشم

 رثكأ سانأ ذحأي نيحف ! هللا جهنل فلاخملا ىرشبلا كولسلا ىف ىه ةلكشملا نإ ! الك

 ىذلا لالا قح نودويال مث « هللا اهب نذأي مل لئاسو مادختساب « ىعرشلا مهقح نم

 !ةلكشملا اشنت . . مهلاومأ ىف مهيلع هللا هضرف

 مئاظعو « رربشلاو ليولاب نورذني « سلام » ةيرظن راصنأ لح نيح ىرحآ ةرمو
 !  بيهرلا » ىناكسلا راجفنالا ببسب اهناكس ىفكت نل ضرألا نإ نولوقيو « رومألا
 ! ةقيقح هنأك ىمالسإلا انلاع ىف مالكلا اذه ددري نل تبجع

 .[ ٠١.۹3 تصف ةروس )١(

EY 



 ضيبألا لجرلا ةلضعم » ناونعب زيلجنإللا تادروللا دحأ هلأ باتك ىدي ىف عقو مث
he White Man" Dilemmaمالكلا ريع مث م ۱۹۹۱ ماع یلوألا هتعبط تره «  

 انيمث امالك ىلوألا هتعبط ىف فلولا لاقو ( ! هرس مهفن دق رمأل ) ةيلاتلا تاحبطلا ىف
 ىتلا ةثيبخلا ةحيصلا هذه نأ هيف ررق ( هرييغتب حصنو هلجأ نم بتوع هنأ ودبي ) ادیج

 ‹ ةيملعلا ةهجولا نم ةحصلا نع ةيراع « اذك ةنس اهتاكس ىفكت نل ضرألا نإ لوقت

 ! داري رمال « اشيبخ ادصق اهءارو نإو

 ىف ةيحصلا ةياعرلا مدشت ةجيتن « رارمتساب ديازمتي نوللا لجرلا لسن نإ : لاق
 ةيقاب ةبوصخلا امنيب « لبق ىذ نع لقت تايفولا ةبسن لعج ىذلا« ةريحألا تاونسلا

 ةجيتن تايفولا لقتو نوريثك ديلاوم مهيف دلوي نأ كلذ ةجيتن نم نوكيف « اهلاح ىلع
 صقانتي ضيبألا لجرلا لسن امئيب « رارمتساب مهددع ديازتيف « ةيحصصلا ةياعرلا

 دالوألا اهلطعي ال ىكل ‹لسنلا ةرثك ىف اهتبغر مدعو ةأرملا للمع ةجيتن ‹ زارمتساپ

 < (1 لجرلا مالك اذه) ىرحأ ةهج نم اهتقاشر ىلع ظفاحت ىكلو «ةهج نس لمعلا نع

 ! رحل ا عاملا ةرتف ليوطت ىف ةبغرو ةيداصحقا بابسأل مهدنع جاورلا نس رحأت ةجيتتو
 . ضيبألا لجرلا لسن ىلع ددعلا ىف قوفتي نولملا لج رلإ لسن نأ ةيئاهنلا ةجيتنلا نوكتو

 ام ريخف اهلجأ نم بتوع ىتلا ىه اهلعلو ) اهيلع دسحي ةحارص ىف لجرلا لاق مث
 بلس ا ناطلسلاو ةيهافرلاب نآلا عتمتسي ضيبألا لج رلا نإ ( ةيلاتلا تاعبطلا ىف ريغ

 نأ نوللا لجرلا دنع للسنلا ديازت رمتسأ اذإ ىشخبي هثكلو « نولملا لجرلا تاوقأ نم
 هيلع روشیف « هتاوقأل بصتخم هلآو ‹ هنم ضيبألا لجرلا عضو ةقيقحل ريحألا اذه هبلتي

 نأ دوعت ىتلا هتيهافر ضيبألا لجرلا دقفي ذتدنعو <« ةبولسملا هتاوقأ دادرتسا ىلإ ىعسيو

 ء هلسل ددحي نأ رأرمتساب نولملا لجرلا ىلإ ىحؤي كلذ لجأ نمو « اهيف شيعي
 هلدعمب ديازتلا ىف هلسن رمتسأ اذإ لبقتسملا ىف ىفكت نل ضرألا تارقأ نأ همهويو
 ۱ یلاا

 نإو « دعب لغتست مل لالغتسالل ةلباق ضرألا نم ةرييك تاحاسم نإ لج رلا لاقو

 اهسبايب ضرألا نإو « مويلا ىتح هرشع لغتسي مل ام ةيئاذغلا دارلا نم راحبلا ىف
 !مويلأ مهددعل ةبسنلاب فاعضأ ةدع اوغلب ولو ضرألا ناكس ةلاعإل ىفكت اهيطرو

 اندالب ىف « نويداصتقالا * اهانبتي ىتلا ىوعدلا هذه حضفي . . یرت امک نیم مالک
 !لبقتسملا ىف تاوقألا ةيافك مدع نم افوخ لسنلا ديدحتب نوبلاطيو ۰ یعو ریځب
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 هلوقي ام عبثن نيح « داصتقالا مولع لوادت ىف انتلاصأ مدع ىلع لدت ىلوألاك لهو

 وحنلا ىلعو « هيف ركفن نأ اننوديري اميف انريكفت رصحنو « لطابلابو قلاب برغلا
 ! هب رکفت نآ انندیورپ یذلا

# ¥ # 

 . !؟ داصتقالا ملع ىف ىمالسإلا ليصأتلا ىلإ ائهجتا نإ انتئاصآ نوكت فيك

 ىنكلو . نيصتخملل اذه كرتأو . . داصتقالا ملع « تاصصخت ١ ىف ضوحأ نل
 -لوقنف « لوانتلا ةقيرط لدعن نأ انتسارد ىف انيلع بجي هئإ عوضوملا شماه ىلع لوقأ
 ىسيترلا ببسلا ىه هللا لزنآ اه مهعابتا مدع ىأ « سانلا ةيلهاج نإ. نونقيتسم نحنو
 ۰ . ضرألا ىف داصتقالا لكاشم یف

 ةيعويشلا نع مالكلا رفونو ) كلذك ةيلامسأرلاو « ايلهاج اماظن عاطق إلا ناك دقل

 . (دينفت ىلإ ةجاح ىف دعت ملو ةبرجتلا تطقس دقف
 ناك اهبجاو نأ عم « هيلع ضرتشعت ملو ةيبروألا ةسيئكلا هتكراب دقف عاطقإلا امأف

 ملف ةعساش تايعاطقإ تاذ تناك اهسفن ىه اهتكلو « هيلع ىضقتو هبراحت نأ ىضتقي
 اهخيرات ىف عست مل ىرخأ ةهج نم اهنألو 1 ةصافلا اهلاصم دض فقت نأ ايقطنم نكي
 ‹ ضرألا مكحي-هلاظم لكب - ىنامورلا نوناقلا تكرت اإ « هللا عرش ميكحت ىلإ هلک
 !تاطلسلاو ةرطيسلاب ىه تفتكأو

 نيدلا دقفؤ « اهناطلس نم اريشك ةيسينكلا تدقف دقو تعبن دقف ةيلامسأرلا امأو
 هنيلأوق هل داصتقالا نإ .اساشأ ةيدوهيلا ةيلامسأرلا تلاقو « سانلا سوفل ىف هتناكم
 اوعضحخ وأ - سالا اهقدصو «قالحألاب هل ةفالع الو « نيدلاب هل ةقالع الو «ةصاخلأ
 ٤ عزائم نود ىبرخلاداصتقالا ىلع ترطيسف ہ۔ رک ت ةموأقم نود ىغاطلا اهناطلسل

 دعب اهترطيس ةيلامسأرلا تداعتسا مث « نمزلا نم ةرتف اعراصتف ةيعويشلا تءاج ىتح
 . داصتقالا لاجم ىف ىلاعلا ماظنلا ىه تحبصأو ةيعويشلا راح دنا

 ‹ نيدلا نع اهلك ةيضقلا داعبإ ىلع اديدش اصرح ةرصاعملا ةيلهاجلا تصرحو
 ةقالع ال نيدلا نأب ءاعدالا امهدحأ : نينثإ نيقيرط نم « ةينيدلا ميقلاو « ةينيدلا ةرظللاو
 اهل هذه امنو (ةيئاملعلا » روسألا ىآ ۔ايندلا ةا ا روصأ نم هريخب الو داصعقالاب هل
 داعبإ ىناثلاو . نيدئاب مهل ةقالع ال نيذلا «نويناملعلا اهيلع فرشي ىتلا ةصاخل ا اهنيناوق

 !نيدلا ساف اشيش نوسیقي نودوعیالف «هریثأتو نيدلا نع مهتايح عقاو ىف سانلا
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 ىق ةيسيئرلا للخلا ةطقن نييتب نأ بجي داصشقالا ملع ىف ملسملا ثحابلا نكلو
 . هللا لزنأ ام ريغل عابتا هنأ ىهو « ىبرغلا داصتفالا

 كز نيح دحأل زوجي هنإ ةلرنلا هبتك نم باتك ىأ ىف یلاحعتو هناحبس لقي ملف

 اهيلع نمو ضرألل اكلام نوكي نأ ( ةمرحم ةليسوب نوكي الآ كلملا طرشو ) ضرألا
 وه ضرألا بحاص نوكي نآو ءءاشي فيك مهيف فرصتي « هتاذ تقولا ىف رشبلا نم
 ناك امك « تقولا تاذ ىف ةيذيفنتلا ةطلسلاو ةيئاضقلا ةطلسلاو ةيعيرشملا ةطلسلا
 .ابروأ ىف عاطقإلا

 ولو ‹« ىعرش ناطلسل ددتسي ال « قحا هللا نيد ىف مارس عاطقلاف كلذ ىلعو

 ؟ هع تعفادو ةيبروألأ ةسيتكلا هتكرأب

 اهمخضت ىلإ ىدؤي ىذلا اهكلسم ىف دمتعت ءىش ىأ ىلعف ةيلامسأرلا اأ

 ؟اهنایغطو
 . هللا نيد یف مرحم وهو ابرلا ىلع دمتعت

 . هللا نيد ىف مرحم وهو هرجأ ريجألا ةيفوت مدع ىلع دمتعتو

 لوحشت مث « تایلامک اهرابتعاب ادبت رارمتساب ةديدج تاجتنم دقت ىلع دمتعتو
 ةرورضلا ىلإ هنم فرتلا ىلإ برقأ اهنم ريثكو « تابرورض ىلإ نالعإلا ءارغإب
 . هللا نيد ىف مرحم فرتلاو ؛ةيقيقخأ

 « ةرخآلأو هللا نع مهلغشو <« ؛ اهتنيزو ايندا ةايملاب سانلا ةيهلت ىلع اريخأ دمتعتو

 ‹ عبشلاب نورعشي الو « تاجسنملا نم ةسيلامسأرلا هجدنت ام نوكلهتسي اولظي ىكل
 . هللا نيد ىف مرحم ةرحآلا ىلع ايندلا ايلا بابحتساأو . . ءارشلا ىف نودهۆپ الو

 هللا نذآ ىذلإ ء ايرلا وه ةمرح اهدشأو « ةيلامسأرلا مخضتت ةمرحملا لئاسولا ءذهب
 : برخ اب هیپګکنارم

 اونذأف !ولعفت مل نإف # نونمؤم منك نإ ابرلا نم ىقب ام اورذو هللا اوقتا اونمآ نيذلا اهبآي ل

 . )٩ ( نوملظت الو نوملظت ال مکلاومآ سوءر مکلف متبت نإو هلوسرو هللا نم برحب

 دي ىف ةورثلا ديازت ىه ةيمتحا هتجيتن نإ مهسفنأ برخلا ءاربخ ضعب هيف لاق ىذلاو
 .( ماودلا ىلع اهددع ديارتي ةغف ىف رقفلا ديازتو « ماودلا ىلع اهددع صقانتي ةغف

 .ابرلا نع تحخاش فيزوج ئاللا ريفا ریرقت رظلا (۳) . [ ۲۷۹۔۲۷۸ ]رقبا ةروس (۷)
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 ءؤشنم ضرألا ىف ىداصتقالا ملظلا نم عقي ام لك نأ ملسملا ثحابلل نيبتي اذكهو

 ملظو ىسايس ملظ امئاد هبحاسصي ىداصتقالا ملظلا نأو « هللا لژنآ ام ريغ عابتا

 ملظلا اذه نأو <« ملظ اًمتاد هنكلو ىتش ةعنقأ سلي « ىركف فارحناو ىعامتجاأ

 .هللا لزنأ ام عابتاب ىأ . . هبابسأ ةلازإب الإ هل جالع ال ٠ بعشغملا

# # FF 

 نم الدب لدسعلا ىلع موسقي « ضرألا ىف سانلا ةايح مكحل اماظن هللا عضو دقو
 ريغ نورداقلا لمحيف ؛ ماعلا ريخلا ىف ءاكرش سانلا لحج ىلع موقيو ‹ ملظلا

 هيف نوفلختسم رشبلا نأو « هللا لام لالا نأ ىلع ةضيرعلا هطوطح ىف موقي ماظن
 ىلا مهعامطأ بسحب الو « مهڻاوهآ بسحب ال یلاعتو هناحپس كلالا طورش بسحب

 : عبشت ال

 #* نرلسعلا الإ # اعودم ريا هسم اذإو # اعوزج رشلا هم اذإ « اعوله قلخ ناسنإلا نإ #
 . ١ 4 مورحملاو لئاسلل # مولعم قح مهلاومأ ىف نيذلاو # نومئاد مهتالص ىلع مه نيذلا

 ‹ هذحأم ىف الالح نوکی نأہ دیقم هنکلو ًادبلا ثیح نم حابم كلمتلاو بسكلا نأو
 وأ شغ وأ ةقرس وأ بصغ نم نوكي الف . هقافنإ ىف الالح « همادختسا یف الالح
 الو فرت الو فرس ىف قفلي الو « داسفإلا الو ررضلا ىف مدختسي الو , ابر وأ راكتحا

 . ةاكزلا فراصم ىف فرصتل لالا تيب ىف عمجتف هتاكز جرخٽو « زئكي الو « ةليخم

 اننأش نم سيل تائمو لئاسولا نم تارشع۔ ةعباثلا- ةماعلا دودا هذه لحاد ىفو
 . ليصفتلاو حرشلاب نوسرادلاو ءاهقفلا اهلوانتب اغنإ « ةلاجمعلا هذه ىف اهنع ثيدحلا

 ىلع ملظلا نم ءىش هيف ثدحي ال حيحصلا ىمالسإلا ممتجملا نإ كلذ عم لوقت الو

 : نورثعي الو نوصعي الو نوكطخي ال ةكئالم تقو ىآ ىف سانلا نوکپ نلف 1 قالطإلا

 ٠١ « نوباوشلا نیئاطخلا ریخو ءاطح مدآ ینہ لک ۶

 ‹ ضرألا ىف سانلا دسفي ام حلصت ةادأ امئاد دجوت مزتلملا ملسملا عمتجلا ىف نكلو
 : هللا ةعيرش ىلإ ماكتحالا ىه

 .ناخيشلا هجر (۲) .[ ۲٠.۱۹1 جراملا ةروس ()
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 كلذ رخآلا مويلاو هللاب نوتمؤت منك نإ لوسرلاو هللا ىلإ هودرف ءىش ىف متعزانت نإف ۶

 . ) 4 الیوات نسحاو ريخ

 ردق ةاناعملاف « ةاناعملا نم ةيلاخ مزتلملا ملسملا عمتجملا ىف ةايحلا نأ كلذك روصتن الو
 ‹ ملظلا اهيحصي ةاناعم نيب قرف كانه نكلو . ايندلا ةايحلا ىف رشبلا ىلع رودقم

 ء ايندلا ةايحلا ىف ةنيئأامطو ةكرب اهترمث نكلو ىرشبلا حدكلا ةعيبط اهببس ةاناعمو
 .ةرحخآللا ىف هللا نم ناوضرو

# FF 

 . .اهيلع ةيبرتلا ىف كراشيو حيحصلا كولسلا

 هل داصتقالا نأ داصشقالا ملع ىف ملسملا سرادلا سح نم ىفتني نأ ءادشبا بجي
 ةيلهاللا تعدتبإ دقف ! قالخألاب اهل ةقالع الو نيدلاب اهل ةقالع ال ىتلا ةصانلأ هنينأوق
 ! « داصتقالا نيناوق  مساب اهبكترت ىتلا اهمئارج اهءأرو رتستل ىوعدلا هله ةرصاعملا

 نأ بجي هلك ىرشبلا طاشنلاو . ىرشبلا طاشنلا نم ءرج ىدأاصتقالا طاشنلا نإ

 : هللا لزنأ اج امرثلم یآ « هلل نوک

 كلذبو هل كيرش ال *نولاعلا بر هلل یتاعو یایحمو یکسنو یتالص نإ لق

 , 4ترا

 ىلعو <« ةحيحسملا ةديقعلا ىلع سائلا ةيبرت نم دبال كلذ متي نأ لجأ نمو

 نأو « هللا ةعيرش ىلإ رومآلا لك ىف مكاحتلا نوكي نأ دب الو « هللا الإ هلإ ال تايقالحأ
 ميقلا تيبكت ىف ةنوأاعم « هللا لزنأ اه ةمزتلم مالعإلا لئاسوو ميلعتلا جهانم نوكت

 ةيمدتلأ ميمص ىف لحاد هلك الهو . . اهتايضتقمل ةيداعم الو اهل ةضراعم ال « ةينايإلا

 ةيداصتقالا ةيمنتلا معت الو ‹ كولسلا ىف الو روصتلا ىف ال اهنع لصفني ال « ةيداصتقالا

 .هنوذب

 ضرألا بذاوجل اوكرتي الو « ةيناسنإلا ىوتسم ىلإ  ةيبرتلاب- سانلا عفري نأ دبال
 ةيمنتلل دسفم وهف هلل ةيصعس هتوك قوف اذه نأل « تارهشلا سند ىلإ مهب طبهت
 . ءانبلا ىف ال مدهلإ ىف ةفاطلا ددبي « ةيداصتقالا

 .[ ۲۱۳۔۲٩۱ 3 مامنالا ةروس (۲) , [ ۲۹ ]اسلا ةروس ( )



 لياخي اديعب الايخ ال ‹« مهرعاشمو سائلا بولق ىف ةرضاح ةرحآلا نوكت نأ دبال

 . نادجولا ىف ةروص هل تات دأکت الو ۰ يع نم

 .هللا هب رمأ ىذلإ لفاكتلا ىلع سانلا یبرتی نأ دبال

 _كالهتسالا ىف داصتقالا عم ۔ناقتإلاو جاتنإلاو لمعلا ىلع سائلا ىبرتي نأ دبال

 . 4 ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعأو :  هللا رمآ هب لفنت ام ةملسملا ةلودلل رغاوتيل

 لايجألا بري یذلإ نضحلا ةباثب نوكت ةكسامتم ةملسم ةرسأ كائه نوكت نأ دبال

 ةأيهم سوفنلا نوكتف « داصتقالا ملع تايصوصحخ ىف لخدن ۔هلبق ال ۔كلذ دعبو

 . , عقأولا ملاع ىف هل ةقبطم « ىمالسإلا داصتقالا لبقتل

 یف # داصتقا ١ دجري ال هنأ اهبراغمو ضرألا قراشم ىف نوملسملا ملعي نأ بجيو

 تاءارجإلا ىآ  ةيداصشقالا لولا ١ ىمسي ام ء هيف مه اع مهذقنياهلك ضرألا

 ! مهدثاقعو ساللا سوشل حداصإ ريخب 4 ةتسبلا ةيداصتقالا

 مالسإلا ىلإ ةدوعلا ىأ . . هانركذ ىذلا لماكتملا جهنملا اذه وه مهذقني ىذلا اإ
 مهذاقنإب لفكت ىذلأ نإو « عقاولا ملاع ىف ةسراممو اقالحأو ةعبرشو ةديقع ‹ ىقيقحلا

 الو بازحألا نم دحأ ال هفت نيلاعلا بر ومه جهنملا كلذ اوسعبتا نإ هسيف مه امم
 : هللأ دعو ذيفنتل تاودأ رشبلا امنإو < تاعامحلا

 فلختسما امك ضرألا ىف مهنفلختسيل تاحلاصلا اولمعو مكنم !ونمآ نيذلا هللا دعو $

 انمأ مهفوخ كعب نم مهلادبيلو مهل ىضترا يذلا مهنيد مهل ننكميلو مهلبق نم نيذلا
 , ٩ 4 اغیش یب نوکر شی ال یننودہعی

 )١( لافنالإا ةروس 1 ٠٠١ [ .

 )( ء6 ] رولا ةروس (,
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 ةسيبرتلا ىف

 ةديقعلا ىلع زكرن نأ ىعيبطلا نمف ٩ ةيمالسإلا ةيبرتلا ١ نع بتكن امديح
 ةيبرشلا هيلع موقت ىذلا ساسألا هلأ رابتعاب ىنيدلا نأادجرولا ىلعو «ةيمالسإلا
 ةيبرشلا نأ « مهسفنأ نيملسلا ضعب لب « كويناملعلا نظي ذئدنعو . ةيمالسإلا
 ىف ١ ةينيدلا ةيبرتلا  ىمسي ام ىزأوت اهنأو ‹ بناجلا اذه ىف ةروصحم ةيمالسإللا

 نمل ) ةبولطملا ةيبرتلا نم ءزج اهن ىلع اهيلإ نورظني مث نمو . ةيوبرتلا نييبرخلا تاباتك
 رداصم ىف اهنع ثحبي هذه انو ! ةدوشنملا ةيبرتلا ىه تسيل اهنكلو ( ! اهبلطي نأ دارأ

 !مالسإلا ريغ ىرحأ
 عقاولاو « برغلا ىف ٠ نيدلا » ةروصب رثأصملا « مهولا اذه ةلازإ نم دبال ءادستباو

 ًاهلحم « برلاو دبعلا نيب ةقالع # كانه نيدلاف . نيدلل ةبسنلاب برغلا هشيعي ىذلا
 ىف رثؤتو ‹ اهبحاص نادجو ىف نكست ةقالع . «ةايخأ عقاوب اهل ةقالع الو ء بلقلا
 ةيسايسلا ‹ ةيعقاولا ةايحلأ ةكرح ىف لخدتت ال اهنكلو «ةيصخشلا هتايكولس ضعب
 نع ىلختملا عم نيدلأ بحاص اهيف كرتشي ىتلا ‹ ةيركفلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو

 نيدلا حيصيف ! ةيواستم بسليو « ةدحاو ةقيرطب مهلك « نيدلا ىلع درمعملا عم نيدلا
 ! ىلمعلا ةايحلا عقاو ىف رثؤي ال ايصخش اجازم

 رسي ىذلاو « برغلا ةايح ىف ةدئاسلا ىهو « نيدلل « ةيناملعلا ١ ةروصلا ىه هذه

 هلل امو رصيقل رصيقل ام دأ ١ لاق ىذا « نيدلل هتاذ ىسكلا موهفملا كانه اهنايرس نم

 جوآ ىف ىتح هريغت ملو « اهفاعضتسا مايأ ىف ةينارصللا هتعفر ىذلا راعشلا وهو « ! هلل
 ىلإ ىداليملا عبارلا نرقلا نم < لقألا ىلع نورق ةينامث ابروأ ىف دعما ىذلا « اهناطلس

 نيمكاح -سانلا لك عاضحإ ىف الثمحم ةسينكلا ناطلس ناك دقف « رشع ىناثلا نرقلإ

 هيلع ىسيع ىلع ةلزنملا ةعيرشلل سيل ! نيدلل سيلو نيدلا لاجر ءاوهأل . نيموكحسو
 نع نيدلا لاجر ذوفن ءاصقإ اهفده ناك « ابروأ ىف ةيناملعلا تماق املف ! مالسلا
 نعايثاغ ناك ىذلا ء٤ نيدلا » ءاصقإ سيلو ( اهلك ةيلمعلا ةايحلا نع مث ) ةسايسلا
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 ‹ سلوب ةيحيسم ىف ابروأ تلحخد ذنم ( اهلك ةيلمعلا ةايخلأ ىلعو ) ةسايسلا ىلع ةنميهلا

 )٩! مالسلا هيلع یسیع نید یف سیلو
 عقاو نع هلصفت نأ ابروأ ىف ةيناملعلل رسي ىذلا « نيدلل ىسدكلا موهفملا اذه

 ! لاح ةيأ ىلع مالسإلا وه سيلو . . هللا دنع نم ةلزنملا نيدلا ةقيفح وه سيل ءةايحخلا

 !اهتالاجم لکو اهبنارج لکب ءاهریفاذحب اھل ةایلا !ةايخا وه مالسإإلا ىف نيدلا

 فكلدبو هل كيرش ال #نیلاسملا بر هلل یتامو یایسسمو یکسلو یتالص نإ لق

 .(۳ چ ..ترمآ

 | ةايخلأ نع ةايا لصف نكي هنإ انلق اذإ الإ « ةايللا نع هلصف نكي ال مث نمو

 ىتلإا تادابعلاو « روعشلا كرحي ىذلا نادجولاو « بلقلا ىف ةرقتسملا ةديقعلا هنإ

 داصتقالاو ةسايسلا مكحت ىتلأ ةعيرشلاو < كيرش الب هدحو ىلاعقو هناحمہس هلل هج وت

 ناسنإللا ةايح یف ءیش لکل ددو 6 ىعامتجالاو ىدرفلا كولسلاو ركفلاو عامتجالاو

 : ( بذحلإا ةديدش رومأب ةقلعتم تناك اذإ اهبرقي ال انايحآو ) اهادعتي ال ادودح-

 , "4 اهودتعت الف هللا دودح كلت

 . ؟ & اهوہرقت الف هللا دودح كلت #

 : ىنابرلا جهنلا یضناقم ضرألا ةرامع كلذكوهو

 . * ( اهيف مكرمعتسار ضرألأ نم مكأشنأ وه »
 ىلع ءیش جرخپ ال ٹیحب هیجوٹ وأ عیرشت 5 هل ةا ا تالاجم نم لاچم لک یفو .

 بحتسم امو حابم امإو مارح امإو لالح امإ : ةسمخلا ةعيرشلا لاوحأ نع قالطإللا

 .هوركم امإو

 ىنيدلا نادذجولا الو <« اهدحو ةديقعلا لمشت ال ٩ ةيمالسإلا ةيبرتلا # نإف مث نمو
 ىه تسیلو ۽ مالسإلا نم بنارج اهلك هڈهف ۽ ؛ اهدحبو ةيدبعتلا رثاعشلا الو ؛ هدحو

 : هتع هللا لاق ىذا « مالسإلا»

 ٍ . باتکلا لرآ یف ؛ابروآ لاوحا * لصف عجار (

 . [ ۲۴۹1 ةرقبلإ ةروس (۳) , [1۹۳-۔ 1۹۲ ]1 ماعنألا ةروس ()
 . [11] دوه ةروس (9) . [ 1441 ةرقبل! ةروس (£)
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 . ٠ « مالسإلا هللا دنع نيدلا نإ

 : هن لاقو

 4 اتيد مالسإلا مكل تیضرو یتمعن مکیلع تمقأو مكنيد مكل تلمكأ مويلا
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 نوعباتلا اهيلع ىبرتو « هباحصأ ةي هللا لوسر اهب ىبر ىتلا ىه ةيمالسلا ةيبرتلا

 : سائلل تجرح ةمأ ريخ مهنأب ىلاعتو هناحبس هللا مهفصو نيللا ‹ مهوعبأتو

 . 4هللاب نونمؤتو ركنملا نع نوهنتو فورعمل اب نورمأت سانلل تجرخأ ةمأ ريخ معك
 وأ ةديقعلا ىف ةروصحم مهيلع هللا ناوضر هباحصأل ا لوسرلا ةيبرت تناك لهف

 ىثعملاب هلل داّبع درجم ةيبرتلإ هذه تجرح لهو ؟ ةيدبعتلا رئاعشلا وأ ىنيدلا نادجولا
 ىح ورلا بئاسحلا ىلع ةيوبللا ةيبرتلا ترصتقا له : رحخآ ىنعم . . ةدابعلل قيضلا
 « مكحلا ةسايس ىف ةقلامع : ءاجتا لك ىف ةقلامع ةا مهابر نيذلا ناك مآ ؟هدمحنو
 نم ءىش لك ىف ةقلامع ‹ قالحألا ىف ةقلامع « ملعلا ىف ةقلامع « برحلا ىف ةقلامع
 ملاعلا ةداس « مهدعب نم مهيديأ ىلع !وبرت نيذلا مهيرارذو « مه اوناكو ؟ةايلا نوئش
 ؟رونلآ ىلإ هتادهو هداورو هتدأقو

 . . مويلأ نيريثكلا ناهذأ ىف احضاو دعب مل ةيمالسإلا ةيبرتلل حضاولا ىنعملا اذه
 . بايسأ ةدعل

 وزغلا قيرط نع انتايح ىلع فحزي ىذلا « ۲ نيدلل » ىبرغلا موسهفملا : اهلوأ
 . هلالخ نم مالسإلا ىلإ سائلا رظنيو «ىركفلا

 هيف ىفتخت نأ كشوي ىذلاو « مويلا نوملسملا هشيعي ىذلا ىيسلأ عقأولا : اهينآاتو

 كبر محر ام الإ-مالسإللا مسا لمحت ىتلا ةمألا لعجي ىذلاو « ةيمالسإللا ةيبرتلا راثآ
 ةيبرشلا ودبشف . . قلخ ءوسو اذبانتو افلختو اقرفتو الذاختو افجض « مألل جذوم آوسأ
 ‹ عقاولا ىفاهل دوجو ال تالايجخ ىيسلا عقاولا اله بناج ىلإ ةقحلا ةيمالسإلا
 . غارفلا ىف ةقلعم تاراعشو

 . [۳] ةدئالا ةروس (۲) . [۱۹]نارمع لآ ةروس (1)

 ۔[ ۱٣١ ] نارمع لآ ةروس (۳)

3: 



 مل ةريحألا ةرحصلا نع تقخبتا ىتلا ةيمالسإلا تاعامجلا نأ كلذ ىلإ فاضي

 ةقيقحب سائلا عنقي اعقاو اهضرعقل « ةيمالسإلا ةيبرتلا ىئاعم لك اهسفن ىه بعوتست

 ىذلا ‹ ىيسلا للا تطعأف « تذبانتو اهنيب ام يف تعراصتف تداز لب « ةيبرتلا هذه

 . ةقيقحخلا روصت نع ادعب سانلا ديزي

# F# # 

 ! ةة أ يه كلذ عم ةقيقحلا لظت نكلو

 .نورق ةدع < عقاولا ملاع ىف « لعفلاب تشاع اهنأل ةقيقحلا ىه لظت

 الكيهو احسضاو انايك اهل تبثيو « ايخبرأت ادوجو اهل تبثي ىذلا ردقلاب تشاع
 . .ءىجيو بهذي اجأرجر ایش الو ۽ ةيماله ةروص أل « اباص

 ‹ اهتحبت لمحتت ىهو <« اهرزو اهيلعف مالسإلا نع تفرصنا دق ةمألا تناك اذإو

 هناحبس هللأ هلرنآ امك مالسإلا وه مالسإلا لظي نكلو « اهفارحنا جئاسن لمحتتو

 لعقلاب تقبط امكو - ىه امك ةمئاق ةيمالسإللا ةيبرتلا لوصأ لظثو ء ريغتي ال ىلاعتو

 لوسرلا ميلاعت ىفو ‹ ظوفحملا باتكلا ىف ةظوفحم اهنأل -ةريصق ريغ نمزلا نم ةرتف
 .هللإ ظفحب ىرخألا ىه ةظوفحملا «ء ب ىبرملا

 . ةايخأ اهل ديعنو ‹ هيلع فرعتن نأ انبجاوو

# # ¥ 

 . ةايخأ بناوج لكو « ةيبرتلا بناوج لك لمشي لمأك جهنم ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنم

 ةيبرتلا نأ مهوقنف اهب رهبنن : لق وأ. ةيداملا برخلا ةوقب عدخدن نأ بجع نمو
 . كانه نم ةيبرتلا مولع ذحأن نأ ىغبني الأو « برغلاإ ةمدقي ام ىه ةقحلا

 . هيف كش ال رمأف ةيبرتلا بناوج ضعحب ىف نوعراب مهنأ امأو
 ىلع ةسسؤملا ةقيقدلا ةداجلا ةيوبرتلا براجتلا نم !ورجأ مهنآ ىف اضيأ كش الو

 اهيلإ !وددتسي نآ نوعيطتسي ةيلمع ةليصح مهأطعأ ام حيحصلا ىملعلا ثحببلا دعاوق

 ىلإ دنتست ةر اهدكلو « ةيرظن ةيؤر درجم نوكت الف « ةيوبرتلا مهتايرظن نومدفي مهو
 . قيبطتلل ةزهاج اهلعجيو « اهتروص ددحيو « اهرولبي ‹ بيرج عقاو

 نع ةئيعم جئان ىلإ لوصولا مهدعقي الف ‹ مهثاحبآ نوعباتي مهنأ اضيأ كش الو
 . ثحببلا نم ةديدج باوبأ قرطو « ةديدج براجت ءارجإ
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 ةديدش ةجاح ىف اننأالو < انصقنت اهنأل « اهنم ديفتسن نأ بجي تايباجيإ كلت لکو

 .اهيلإ

 « مهدنع ةيبرتلا جهانمل ةيئاهنلا ةليصصلا ىف رظنن نأ هتاذ تقولا ىف بجي نكلو
 دحخأت نأ بجي : انسفنأل لوقلف راهبنالا انذخأي الو < عدن اذامو اهنم لحن اذام فرعلل
 !ءیش یا عدن الو « ءیش لک

 بهرت ال < ةيباجيإ ‹ اهسفن نم ةفثاأو « ةزراب ةيدرف ةيصخش وذ نأسنإ ىه ةليصحلا
 < ةمظنم « اهتيلوشسمل ةلمحبتم « ةيمأن تاردق تاذو « ىلمع عوزن تأذ « ةبرجتلا

 نم ردق لقأبو « بيذهتلا نم لاع ردقب نيرخآلا عم لماعتلا ىلع ةرداق ‹ ماظنلل ةلبقعم

 ققحشت تح دهسا لذب ىف ةرباتملا ىلعو <« دهها لذب ىلع ةرداقو « كاكتح“الا

 . .ةباغلا

 «اهيف ركفي املق وأ ةرح لاب نمؤي املق « ايتدلا ةايحلأ وه هلاع ناسنإ هتاذ تقولا ىفو
 ء مارح وأ لالحب هعاتمتسا ىف یلابی ال « هب رت ةظخ لكب عاتمتسالا ىف ةبغرلا ديدش

 نأ یریو « ایوس وأ اذاش « هقیقحت ىلإ یعسیو « هاب یف رطخی عاتم لک لحتسی وه لب
 ‹ نيرخآلا دارفألا ىذؤي ال ماد ام ةيصخشلا هتيرح ىف لخادو « ىعيبطلا هقح نم كلذ
 .اوءاش ام مهسفنأب !ولعفي نأ مهلو « هقوقح لثم مهل نيذلا

 ةيبصعلا ضارمألاو قلقلا تالاح نم ريثكل ضرعم ناسنإ كلذك هتاذ تقولا ىفو

 أ ديحيب هم ةجرحملا تسيلو . . تاردخلا نامدإو رمل ا نامدإو <« ةيسفنلأو

 اننيعأ ضمغن نأ -ةريثك ىهو « ةيبرغلا ةيبرتلا تايباجيإ ىرن نيح -انل زوجپ له
 نع ادنيعأ ضمطتف تايباجيإلا انرهبت نيحو ؟ كلذك ةريشك ىهو < اهتایبلس نع

 . . نيدلقماعابتأ نوكن مآ ؟ ءالصأ نوكن لهو « اميلس انفقوم نوكي له « تايبلسلا
 ىلإ جاتحت ال « ذخألا ةلهس اهنأل تايبلسلا ذخأن نأ عقاولا ملاع ىف ادنيعبت نم جتديف

 لذب ىلإ جاتت اهنأل « تايباجيإلا ذخأ نع زجعنو ‹ طباوضلا نم تالفنالا نم رثكأ
 ؟ هيلع دوعتن مل نحو « دهجلا

 ! رصاعملا انعقاو ىف برغلا عم انلاح كلذ
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 . ؟ ةيبرغلا ةيبرتلا جهانم ىف ىللخلا ةطقن ام

 . .«ناسنإلا » ىلإ ةرظنلا ىه

 . هترخآپ نمؤي الو ء هایندل شیعی ب ىذلإ « هلأحملا ناوی ا

 هتعاربو . هلجأ نم شيعي ىذلا همه اهنأل « ضرألل ةيداملا ةرامعلا ىف ادج عراب هنإ

 اإ # لبق نم نوراق لاق امك لوقي هنأل « هلأتي هلعجت یتا یه اهیف هتازاجنإ ةعورو كلت
 هتاوهش یف نیلفاس لفسآ ىلإ طحیام وه هتاذ تقولا یفو (  یدنع ملع یلع هتیتوا
 ىلع بابلا اهل حتضي نيح عبشت نأ اهتعيبط نم سيل هنأل « عشت ال ىتلا ةسندلا

 یف وه مث . . اهبحاص یدرت یتح ةوارضو امن دادزت نأ اهتعیبط نم لب ‹ هیعارصم
 رمخلا ىف هلم بورهلا ىلإ ىعسيف ء هشيعي ىذلا هعقأوب ديعس ريغ ناسنإ ةياهنلا
 ! ةهرملا وأ . . لوبخملا صقرلا وأ « جيجضلاو حايصلا رأ « تاردخلاو

 ؟ اتانبو انءانہآ یہرن نآ دیرت كلذکوآ

 . . مهتافارحناو مهبويع كرتنو مهتايباجيإ ذخأن : نوملاخا لوقي

 ىمالسلا ملاعلا امهيف ىرج نامزلا نم نينرق لالخ ققحتي مل هلاب ام لیمج ملح
 !؟ هعبانم نم ٩ لهنيل ۲ برغلا ءارو اثهال

 ىق دعي ملف ء انتلاصأ اندقف دقو برغلا انهباج اننأ- ليلق لبق انفلسأ امك ۔ةباجإلا

 تايباجيإلا ذخأ نع انزجعو « دهج ىلإ جاسحت ال ىتلأ تايبلسلا الإ ذحأن نأ ادعسو

 ! ءالصألا الإ هقيطي ال رمأ وهو . . هيلع ةرباثملاو « دهجلا لذب ىلإ جاتحت اهنأل

 افدنع حبصتف « راهبلالا ةرتف ىف اهاندقف ىتلا انتيتاذ درتسن نآو ء انتلاصأ ىلإ دوعن نأ
 عباتن ىتلاو « رضيام عدنو « عفنيام اهب ذحأن ىتلا « ةريصبلا اندلع حيصتو « ةيزعلا

 ! بوذطلا قيقت ىلإ لصن یتح دها لذہ اھب

 نم هيلإ ةجاتحم اهسفن دجت ام هاجت نيملسملا نم ىلوألا لايجألإ لعفت تناك اذكهو
 ىف اهلوح نم تايلهاجلا ىدل دوجوم وه او « اهدتع سيلا « تاودألاو لئاسولا

 . ةطنريبو سراف

 . [۷۸ ] صصقلا ةروس (1)
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 ىنابرلا جهنملا ىف هيدنل أو « ىلعألا وه هناهإب هنأ قثاولا نمؤملا ةزع ىف ذخأت تناك
 تاودأ هريغ نم ريعتسي اغإ . . لوصألاو ميقلاو ئدأبلاو دئاقعلا نم هيلإ جاتحب ام لك
 ! دیرت ال یه هعوطت الو ‹ وه ديرب امل اهعوطیو « لئاسوو

 ةيبرتلا ىف . . برغلا نم هملعقن نأ جاتحن ال ةبسلاب كلذ لعفن نأ مويلا انبجاوو
 . ةيبرتلا ريغ ىفو

 نم رشبلل ضرصمي ام ءىربلا ىنابرلا جهنملا هنأل « ىلعألا جهنملا كلم ةيبرتلا ىف
 نأ دعب هعباثم نم ىرخأ ةرم هطابنتسا ىلإ جاتحت انكلو . . ةيؤرلأ ىف أطخو روصق
 « مويلإ ملاع ىف هقيبطت ىلع اننيعت ىتلا لئاسولا طبنتسن نأ جاتحنو « هانرجهو هايس
 عبتن انا عجي ال كانه نم لئاسولل انذخأ نكلو . هيف عربو برغلا هيلإ انقبس ام ىهو
 نم ءىربلا «ىنايرلا جهنملا قيبطت نم نحن هديرن اه اهعوطن اإ « ةرورضلاب مهجهانم
 .روصقلاو للخلا

 هتروص ةدوجومو ‹ لڳ هلوسر ةنسو هللا باتك ىف هثدابمو هلوصأ ةدوجوم جهدملاو
 نم ريثك انثارت یف هنإ مث . . هباحصأ ةيبرت ىف لب لوسرلا لمع ىف ةيقيبطتلا ةيلمعلا
 مل « اهلك ةديدح رومآ اهنأ اتنظو <« انراهبنا ةرتف ىف اهانلمهأو اهانيسن ةعفانلا تاباتكلا
 ! برغلا الإ اهيلع فرعتي ملو « برخلا الإ اهيلإ نطفي

 مهنأب ًاجافنسام « مهريغو « ىلازخلاو < یسہأقلاو « یدرواملا تاباتک یف دجشس
 ىف الإ فرعت مل اهنآ بسحن انك ةيميلعتو ةيوبرت اياضق ىلإ مدقتملا مهرصع ىف اوهبنت
 ةجيتن ةددحم ةرولبم ةيملع ةباتك اهيف اوبتكو ! نيرشعلا نرقلاو رشع عساتلا كرقلا

 . مهداهتجاو مهتربخ

 ناستالا ١ یھ ۔ لوسر هابز ىذلأ ليلا ىف ةلثمتم- جهنلا أذهل ةيوبرتلا ةليصخ-أو

 . ضرألا عقاو ىف حلاصلا ناسنإلا اهيلع نوكي ةروص ىلعأ ىف « حلاصلا
 ء ايندلا ةايحلا عقاو ىف هناهإب شيعي « رخآلا مويلاو هللاب اقداص انايإ نمؤي ناسنإ

 هفرصت هل ةنتف ايندلإ ةايلأ نوكت نأ نود « طاشنلا نم ناسنإلا لدبي ام ىصقأ اهيف لذبيف

 . هترخآو هبر نغ

 .هنژاوت هيف ام لمجآ . . نزاوتم ناسنإ

 . حورلا عزاونو دسجلا عزأون نيب نزاوت . ةرحخآلل لمعلاو ايندلل لمعلا نيب نزاوت
 ايعس ضرألإا بكاتم ىف برضلا نيب نزاوت . ةيعامحلا ةعرنلاو ةيدرفلا ةعزنلا نيب تزاوت
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 ىف هللا ناوسضرب زوضلا ءاجر ضرألا عاتسم ىلع عفرتلا نيبو « عاشملاو قزرلا ءارو

 نايإلاو بيعلاب نالا نيب نزاوت . ةينابهرلا هب دعقت الو « ىعسلا هيغطي الف «ةرحخآلا
 قالحألا ةحامسو قمل ا ىف ةدشلا نيب نزاوت . نايإلاو لقعلا نيب نزاوت . سوسحللاب

 . . بناجلا نيلو

 حنجىي الف . ضرألا ىف نيكمتلا لجأ نم داهحلا نم دبال هنأ ملعي . . دهأجيم نأسنإ

 ةي ىف ءادفلل ادعتسم نوكيو . . زجعلاو ةوارطلاو لهرتلا ىلإ ىدؤي ىذلا فرعلا ىلإ
 .ءاطعلا ىف ددرشي ال < هلأامو هسشنب ةا

 لجأ نم دبكلا لم#تو « ةايحلا ىف حدكلا نم دبال هنآ ملعي . . لماع ناسنإ

 . وصولا

 بيصي ال هنأو « ردقلاو ءاضقلاب ناهإلاو « هللاب نايإلاب ريرع . . زيزع ناسنإ
 لجأ نم هسفن نيهي الو « هجئاوح ءاضق لجأ نم لذي الف « هل هللا هردق ام الإ ناسنإللا

 . لئازلا ضرألا عاتم

 . هيف بوذي نأ نود ‹ عومجملا عم ماحتلالا لهس « لفاكتم نواعتم ناسنإ

 . . عقأولا ملاع ىف ب لوسر هاير ىذلا ليعرلا ناک اذکه

 ىتح « سانلا لك سيلو « ةوغصلا ىوتسم وه ناك عيفرلا ىوتسملا اذه نأ مولعمو
 . لب لوسرلا دهع یف

 كلت ىوتسم ىلع رشبلا نم ةعامج نيوكت ىلإ ادب لصن ال دق اننآ كلذك مولعمو
 . . خيراتلا ىف ةديرفلا ةوفصلا

 قيطي ام ردق هنم ذخأي لك . . رشبلإ تايوتسم لكل وه وه یمالسإلا جهلا نكلو
 هلواعي هعم جهنملاف ةمقلا ىصقأ ىلإ دوعصلا قاطأ نمف“ € اولمع ام تاجرد لکلوا
 دا نع طبهپ الأ طرشب ¢ هتاردڅ دودح یفف هتاردق هب تدعق نعو . . هیلشیو هدو

 ‹« لازي ام هللا ةمحر ىف وهف -ةدهاجللا عم طبهي نيح ىتحو . . ضورفملا ىندألا
 : بوتیو رفغتسپ وهو هتمحر نم هللا هدرطب ال

 . 1۳۲ ] ماعنألا ةروس (1)
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 رضخي نمو مهبونذل اورفغتسس اف هللا اوركذ مهسفنأ اوملظ وأ ةشحاف اولمف اذإ نيلاو ظل

 مير نم ةرضغم مهؤازج كئلوأ # نوملعي مهو اولعف ام ىلع اورسصي ملو هللا الإ بونللا

 . € نيلماعلا رجأ معنو اهيف نيدلاخ راهنألا اهتت نم ىرجت تانجو

 ۔دوعصلا ةلواحل امئاد ازفاح ىقبي نأ ىه ىلعألا جذومنلل ةيلمعلا ةميقلا نكلو

 نم امثاد ريخ ىه دوعصلا ةلواحمو  نيرثانتم دارفأ ىف ولو ىعقاولا قيبطتلل الباق مادام

 !' ضيضحلا ىلإ قالزنأالا رسيي دوعقلا نأل « دوعقلا

 . (  نودباع هل نحبنو ةغبص هللا نم نسحأ نمو هللا ةغبص ل

 ‹ جهنملا فاشتكأ ةداعإ ىه ةيبرتلا لاجسم ىف ىمالسإلا ليصأتلاب نيلغتشملا ةمهمو

 ءارجإ ةلواحم عم ٤ هنزاوتو هلومش ۍفو ةددعتملا هيناوج يف تيدا ليسصضتو

 . قيبطتلل لباق عقاو ىلإ تايرظن نم جهنملا ليوحت ىلإ لصوت ىتلا ةيلمعلا براجتلا

 ىف نيعاو « جهنلاب ناإلا ىقيمع مهسفنأ مه اونوكي نأ ۔ةهادب  جاتحي كلذو
 هيلإ ةوعدلا ىف نيداج < هرارسأ فاشتكاإ ىف نيدهتجم « هتاونكم ىلإ هتاذ تقولا

 . هشیبطت ةلواحمو

 دح ىلإ لصي ىذلا « برغلا دنع اجب راهبنالا : نيبناج نم ةلهس مهتمهم نوكت نلو
 ,مالسإلا ةقيقح نع رصاحعملا مهعقاو ىف نيملسملا دعبو ۽ ةنتفلا

 مهلذخي الو . . هللا دنع رجألا ىلإ نوعلطتيو مهدهج هيف نولذبي . . داهج هنكلو
 درجم نروقيطي ال نيذلا « برشلل نيدّبعتسملا ةيرخس الو ‹ نيضرعلا ضأارعإ اوري نأ

 ! مالسإلا نع ثيدحلا

 . 4 نينمؤم متتك نإ نولعألا متنأو اونزحت الو اونهت الو

 . [۱۳۹۔ ۱۴۰ ] نارمع لآ ةروس (1)
 . [ ۱۳۸ ]ةرقبلا ةو وس ()

 , 1 ۱۳۹] نارمع لآ ةو وس (۴)

\o¥ 



(°) 
 ةيسفنلا تاساردلا ىف

 نم ةدفاو اياضق ةدع ةيسفنلا تاساردلا ىف ىمالسإلا ليصأتلا ةيلمع ىف هجاون
 !اريبك اريلأت رثؤتو « انراكفأ وزغت اهنأل « اهنم انفقوسم نايبو « اهشحب نم دبال ٠ برغلا

 نوسردي نيذلأ ناك نإو + برغلا ةقيرط ىلع ةيسفنلا مولعلا نوسردي نيذلا ادب الط ىف
 ۰ ! ةيمالسإ ءامسأ نولمحتيو ء ةيبرعلاب نوقطني مهل

 نم نانوكت دق ةيبيرجتلا ثاحبألا ةيضقو « ةيسفنلا تاساردلا ىف ةيعوضوملا ةيضقو
 سفتلا ملع ىلإ ةفاضإلاب « ةيسفنلا تالاجملا ىف نيسرادلا ىلع اريثأت تادفاولا دشأ
 . سقنلا ملع ىف اهمدقي ىتلا ميهافلاو ىليلحتلا
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 ملع ثاحبأ مظعم نأ ساسأ ىلع ةيسفنلا تاساردلا ىف ةيعوضوملا ىوعد موقت
 جئاتنلا ليلحتب نوشحابلا موقيو ء لمعملا ىف ىرجت « ةيبيرجت تحبصأ دق مويلا سفنلا

 ء اهسفلب اهجئاتن براجعلا ضرفت امنإ . ىتاذ فقوم اهيف مهل نوكي الف ٩ ايملع » اليلحت
 ىلع ةيملعلا تاليلحعلا ءارجإ دعب ةصلخفسملا حجئاتنلا نايب ىف روصحم ثح-ابلا رودو

 . . اهدیقادصم ی دم نیت ىلا ةعزاللا تایثاصح ولا للمعو 4 ةب رجلا

 ةصاأحلو « نيسرأدلل ةنوعم نم مدقيام لك ىلع ةيسفللا تاساردلا ىف جهنملا اهو

 بجي یتلا تارغثلاب ءولم ۔ صح ألا ىلع راغصلا ميلعت لاجم یفو « ميلعتلا لاجم یف
 . یمالسإلا ليصأتلا اهبتجتي نأ

 تاساإردلا ضعب نع ثيدسحلا ىف لبق نم تارضشلا هله ضعب ىلإ انرشأ دقو
 .هأبتنالاب ىلوأو « ركذلاب ردجأ سفنلا ملعل ةبسلاب ىهو « ةيعامتجالا

 نأ نكي ىتلا یه اهتاقبط یأف ۔ تاماقم وأ ۔تاقبط ةيرشبلا سفنلا انروصت اذإف
 لماعمك « سخا نم ةبيرقلا تاقبطلا اهنأ كش ال ؟ بيرجتلا اهيف متيو « لمعلا لحخدت

 وأ ىصح وآ دهاشت نآ نکي ىلا لویلأو « ءاكذلآ سايقو «هابعنالا لماعمو « بعتلا
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 ةقيقح ريرقت ىف تائايبتسالا ىف نيكرأشملا ةنامأ ضرف ىلع ) تانايبشسا اهنع مدقت

 . (! سالا دنع نسحستسم هنآ نودقتعي اج رهأظتلا ىلإ ءوجللا مدعو « مهعاضوأ

 ىف ام نمثأ وأ مهآ وه اذه لهو ؟ تاماقملا هذه دنع ةيرشبلا سفنلا ىهتنت له نكلو

 ؟ ةيرشبلا سفنلا

 ةا براجتلا هذه لثم نم ةريثك دئأوف ديفحسن دق ةيلمعلا ةهجولا نم انلإ اقح

 ىذلا فدهلا قيقحتل ءادألا لئاسو لضفأ نم ةنيب ىلع انلعجت اهنأل .. ميلعتلا لاجم یف

 وه اميف اهلختسن نآ نكي ةقاط ددبن الو « هرفون نأ نك ادهج عيضن الف « هقيقحت ديرن

 . لضفأ
 ! ةايخلأ نم ةدودحم بتاوجو « سفنلا نم دودحسم قاطن ىف . . نكلو أ معن

 امك ىتامجاربلا ) ىعفنلا بناجلا ىلإ رصاعلا هعقاو ىف برغلا حونج نأ كشالو

 اعسأو ىدص دق اهجئأتنو -براجمعلا هذه لعج ىذلا ره ( ۴ه عصا هنوسمسسي

 . هب نومتهيو هنوشيعي ىذلا طرحلا ىف مهفادهأ ىبلت أهنأل « مهدنع

 ؟ نوي نإ بجي امك ٤ ناسنإلا ١ وه اذه لم نکلو

 وأ ؟ ةيعفتلا تالاجلاو ةيدالا حاضرألا دنع ى وسلا ۲ ناسنإلا * تامامتها فقت له

 ؟ ايندلا ةايحلأ دنع

 نم مهغلبسم كلذ # ايندلا ةايحلا الإ دري ملو انركذ نع ىلوت نم ضعاف
 چ, .ملعلا

 . ١  نولفاغ مه ةرخأللا نع مهو ايندلا ةايلا نم ارهاظ نوملعي >

 كلت ىيلت لهف - لعفي نأ ىوسلا ناسنإلل ىخبني امك  مهتامامبتهإ اوعفر ولف

 ؟ مهفادهأ لك براجتلا

 !؟ ناسنإلا ىف ةديقعلا ريثأت اثم ۔اوبرج له

 الو « ايناث اهب نومتهي الو « الوأ ةحيحص ةديقع نوكلم ال مهو كلذ مهل ىتأو

 .!؟ مهتايح یف ایعقاو ارث اهل نوری

 سفنلا ملع تاعوضوم مهأ نم وهل ناسلإلا ىف ةحبيحسصلا ةديقعلا ريثأت نإ

 لاجسم نكلو « ىبيرجت » ملع وهو « هيف ةساردلا تالاجم عسوأ نمو <( یساللسس اإل |

 ؛ [۷]مورلا ةروس (۲) ءا( ٠.۲۹ ]مجتلا ةروس (2



 أ خيراتلا وه اغإ ! مهبرابع هيف نورجي ىذلا قيضلا ىسفنلا ربتخىملا وه سيل هيف ةبرجتلا
 نم حونو مالسلا هيلع مدآ ذنم ىأ ‹ نونمؤم ضرألا ىف ناك ذنم هعاستا خيراتلا
 . خيراتلا اهاعوو . . ب دمحم ةمأ ىف دجو اهعورآو هجذاغ زربأ نكلو . . هدعب

 صخب ال هنكلو . . ةاعدلا ةلسلأ ىلع مئاد ثيدح عوضوأملا اذه ىف ثيدحلا نإ

 درف عقاو سيلو « عقاو# هنأل ١ ملع ١ هنإ . مهيلعاركح سيلو « مهدحو ةاعدلا
 لافغإ الو هلافغإ نكي ال لف عقاو . . ةمآ لب « تاعاسمج لب « دارفآ لب «نيعم
 ةيملعلا ةهجولا نم مامتهالا نم قحتسي ام هيطعي نأ دبال ملسملا سفنلا ملاعو . هتالالد

 . نايعلل ةرهاظ ىهو ةيوبرتلا هتأءاحبإ لجأ نم مث « ةتحبلا

 ىذلا « لحنا برغلا نع سفللا ملع لقنن نحنو انتاسإرد نم هل انصصح مك یرت

 ؟ ةديقع الب شیعی

 الاغغإ ثحبلا اذه لفغت ال ةيبرخلا ةيبرتلا مولعو « ىبرخلا سفللا ملع نإ ! معن
 مهنكلو _نورباكلا رباك امهم هلافغإ نكهالو هلهاجت نكي ال ىرشب رمآ وهف الماك

 نآ نوبغرپ ام ردق یلع وأ ‹ مهتایح یف هتیمهآ نوری ام ردق یلع « ایشماه ازیح هنوطعی
 ىلع ةمئاق هثايحف « فلتخم هرمأف ملسملا ثحابلا امأ ! مهتايح ىف ةيمهألا نم هل نوكي

 یف هرپصمو « هتدیقعب قلعتم هطوبهو هتعفرو « هتدیقع خیرات وه هخیراتو « ةديقعحلا
 ‹ هتساردو « هركف نم هلغشت نأ ىغبني ىذلإ زي أف . . ةديقعلاب طبترم ةرحالاو ايندلآ

 . هلك كلذ ىف ةيمهألا نم اهل ام راد نوكي نأ یغبنپ همولعو « هبراجتو

 ةديقملا رثأل ةيخيراتلا جذامدلا زربأ مه مهيلع هللا نارضر لوألا ليجلا نإ كشالو

 ىلإ ةيلهاجلا نم ةلئاهلا ةلقنلا كلت ةحيحصلا ةديقعلا مهتلقن نيذلاإ مهف . سوفنلا ىف

 ىلإ لهجلا نم . . ةيزكرملا ىلإ ةيشماهلا نم . . دوجولا ىلإ عايضلا نم .. مالسإلا
 جذامللا حلصأ مهو .رونلا ىلإ تاملظلا نم . . عمجتلا ىلإ تاتشلا نم . . ةفرعلا

 مهنإ لئاق لوقي ىتح خيراتلا ىف مهدحو اوسي مهنكلو . عوضوملا اذه ىف ةساردلل
 -ةفلتخم تاجردب ۔ خيراتلا ىدم ىلع رركتم حذو مه اإ . . هيلع ساقي ال جذوغ

 ! خيراتلا تاحفص عورأ نوبتي نيذلا مهو

 كلذ نم اونوكي مل نيدلا حالص ةدايق تحت نيطح ىف برحلا نازيم اوريغ نيدلاف

 مل «هامالسإاو ١ ةحيص تحت تولاج نيع ىف برحلا نازيم !وريغ نيذلاو '. لوألا ليحل ا
 اونوكي مل ناشيشلا ىفو ناتسناغفأ ىف سورلا !ومزه نيذلاو . لوألا ليما نم اونوكي
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 ىف ىشحولا بيذعتلا ناولأ نم لمتحي ال ام نولمتحي نيذلاو . لوألا ليجلا نم
 ةرهاظ ىه اإ . . لوألا ليحلا نم !وسيل مهتديقع ىلع نيرصم نولظيو ةاغطلا نوجس
 ىف اهلخدي نآأب سانلا ىلوأ ملسملا سرادلاو « ضرألا ىف نونموم دجو املك رركتت
 ىتلا جئاتنلاب !وفرتعي مل وأ اوفرتعاو < اوبأ وأ « ! نفلا لهأ * ىضر « ةيسفللا هتاسأرد
 ! ةساردلا اهيلإ لصت

# # # 

 جتنتسيو « برغلا اهيرجي ىتلا ةيسفنلا براجتلا ىف ةيناشلا ةرخثلا ىلإ انلقني الهو

 .( لبق نم ةرباع ةراشإ اهيل انرشأ نأ قبس دقو ) ةيناسنإلا سفنلا نع هتامولعم اهنم
 ممت ٹیحب ب اقداص اليشم هلك عونلل ةلثم مهبراجت اه يلع نورجي ىلا ةنيعلا له

 !؟ ةيرشبلا سفنلا ىه هذه قحب-لاقيو « ةيرشہلا لك ىلع اهنم ةصلختسملا جئاتنلا

 ىتلا ىه ء ضرألا نم ةدحإو ةعقب ىفو « ليلا اذه ىف ةروصحم عقاولا مكحب اهنإ
 لاق نمو ؟ ةيرشبلا لك وه برغلا نإ لاق نمف . رضاحلا تقولا ىف براجتلا اهيف ىرجت
 هذه نم صلختست ىتلا جئاتتلا نإ لوقي نم : ىلاتلابو !؟ خیراتلا لک وه رضاحلا نإ

 ؟ ناويلا ىلع ىتح وأ « ةدالا ىلع ىرجت ىتلا جئاتنلاك ةيئاهن جئاتن براجتلا

 ىف اهلك ةيرشبلل اهليشت كنع عدو  ليحلا اذه نع ةربعم نوكت ىكل اهسصشني اإ
 نم « ةفلتخم تايب نم ‹ ضرألا نم ةفلتخم نكامأ ىف ىرجت نأ -اهلايجأ عيمج

  ةياهنلا ىف لاقي مث « ةفلتخم ةيخيرات بساور نم « ةفلتخم دئاقع نم « ةفلتخم تافاقث

 یف ؛ لیا اذه یف ابراج یف هاندجو ام اذه ۔هتاذ ملعلا حور هیلمت ٤ یملع ۸ عضاوت یف

 عم اهجتاتنو «ةيئاسنإلا سفنلا تالاجم نم براجتلا اهيلع ىرجت نآ نكي ىتلا تالاجملا
 !! ليج یآ یف الو لیجا اذه یف ال هلک عقاولا ىلع اهمیمحعت نمژی ال ةينظ كلذ

 !؟ هنم انيديأ ضشنو هلك رمألا ىغلن نأ كلذ ىنعم له

 هذه نم اهيلعانلصح ىتلا تامولعملا نم لئاهلا مكلا رده نأ انل زوجي الو ! الك
 الضف <« ميلعتل لا لاجم ىف ةصاخو « اهتم اهانينج ىلإ ةيلمعلا دئأرغلا الو ء براجلا

 نأ ءدبلا ذنم ملعنو « انملعب عضأوتن نآ انيلع طقف اغإ . . ىرحأ ةريثك تالاجم نع
 عوحرلا نم دبالو « لمعلا براجت اهيلإ لصت ال ةيرشبلا سفنلاب ملعلا نم اقافآ كانه

 . ناسنإلا ملع قوف ملع ىلإ اهيف
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 ريربت ملع قحب هيلع قلطن نأ نكي ىذلا « ىليلحتلا سفنلا ملع ىه ىفاثألا ةشلاث

 ! ةيرجلا نييرت ملع وأ ! ةيرجلا

 ىتح هلوح امثأق ناك ىذلا مامتهالا بهذو <« ملعلا اذه سسؤم ديورف بهذ دشقل

 ۔املع اذه ىمس نإ-هسسأ ىذلإ ملعلا نكلو « برغلا ىف نرقلا اذه نم تاينيتسلا

 ةداتعملا رومألا نس حبصأ ىتلاو ‹ برغلا ىف ةرشتنملا ةيسفنلا تادايعلا ىف شيعي لازام

 ةارسمأ وأ الجر « ةاتف وأ ىتش -ناسنإلا داتري نأ - تارورضلا نم نكي مل نإ هيف

 لصت دقو ۰« صخش لك ٩ ةلاح 3 فالتحاب فلتخت تارتف ىلع ةيسفنلا تادايعلا ىدحإ]

 ! عوبسأ لك ةرم ىلإ انايحأ

 . تيكلا نم ىناعت تنآ » هم اعی یذلا ضیرملل یسفنلا بیبطلا لوق داتعملا یفو

 ! ١ كجالع اذه ! قلطنا . رثكأ وإ ةيسفل ةدقع نم

 ىف ةطباضلا ةدارإلا طقسي ذإ « ٤ ناسنإلا  طقسي هنآ ىسفلتلا ليلحلا ةدقع

 . .رايتخالل الاجم ناسنإلل عدت ال هيسفن ةيربج ساسأ ىلع رومألا رسفيو «ناسنإلا

 جالع اهنآ ىلع ةيميهبلا ةوهشلا قالطإ ىلإ وعدي مث . ةيرحلا ريربت لاجم ىف اذه
 سیلو ناويلأ عم لماعتي نيلاجملا الك ىفو . ةيرحجلا نييزت لاجسم ىف الهو . . تبكلل
 .ناسلإللا عم

 ةصاخلا ديورف تايرظن ىف حضاولا فييرشلا نم سانلل فشكت ام مغرلا ىلعو
 ة داوشلاو ىضرملا ىلع هتايرظن ىف هدأمتعا نمو ؛ شرشبلا كولسلل ىستملا ريسفشلاب

 تلاز اسمسف « ءايوسألاو ءاحسصألا ىلع مهتالاح نم ةاقتسملا تاظحالملا ميمعتو
 ءاهيلإ ائرشأ ىتلا ةيسفنلا تادايعلا اهنيب نم « ةريثك تالاجم ىف ةمئاق اهشب ىتلا مومسلا

 مالعإلا لئاسو اهشبت ىتلاو « ءارغإال سنجل ا اهيف مدختسي ىتلا تانالعإلا اهنيب نمو
 ! ضرألا لك ىف ةعاسلا رادم ىلع

 هتفلح دقف  ةحاسلا ىف ةرادصلا ناكم نع وأ -ةحاسلا نع ديورف ىراوت نيحو
 ةسردملا ىهو .ناسنإلل اهريوصتو اهروصت ىف أءوس هنع لقت ال ىر ةسردسم
 ايساسأ ادامععأ دمععت ىتلأو « ةيسفنلا تاساردلا ىف مولا ةدايسلا اهل ىتلإ ةيكولسلا

 قارمألا نم كاذ وأ عونلا دهب نوباصم سالا لك نإ ةحسارص لوقيو ! یونس وہ نم رشبلا یف كاع نآ دیورف یری ال (1)

 ذج ىلإ ايرتسهلاب نوباصم اعیج نحت ٤۴۲ س ۸ ' 1[ ۲28 ع۴٤٥0 2110۸5" باعك یف لاقر . ةيصعلاو ةيسغنلا

We ate all hysterical to some extent la . 
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 ۔اهيرج مث ۽ ناويحلا ملاع نم اساس اهبراجت دمتست اهنكلو « لمعملا براجت ىلع
 ! ناسنإلا ملاع ىلع ..! حاجب

 اهنكلو « ناسنإلا نم بنأوج رست ٠ نييكولسلا ةرظنو ديورف ةرظن : نيترظنلا اجلك

 اهيلإ لصت ال ىتلا « ةيرشبلا سفنلا نم ايلعلا تاماقلا رسفت نأ عيطتست الو « هب طيحت ال
 . نييك ولسلا براجت الو ‹ دیورف ٤ تایسنج 3
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 رداصملا ىلإ عوجرلا نم ةيسفنلا تاساردلا ىف ىمالسإللا ليصأتلا دنع انل صانم ال
 اقلطنمو انئاحبأل اساسأ نوكتل ء اهفلح نم الو اهيدي نيب نم لطابلا اهيتآپ ال یتلا

 .ًانبراجتو انتاساردل

 : نأسنإلا قلع نع ىلاعتو هناحبس قلاخلا ل وقي

 ىحور نم هيف تحفو هتيوس اذإف # نيط نم ارسشب قلاخ ىنإ ةكئالملل كبر لاق ذإ
 , ١ 4 نیدجاس هل |وعقف

 نيطلا ةضسبق : نيرصنع نم بكر دق ناسنإلا نأ قوثوملا ردصملا اذه نم ملعنف
 . حورلا ةخفنو

 نم اهل نكت مل تافص نيطلا ةضيق تحنم حورلا ةخفن نأ ردصملا تاذ نم ملعن مث
 ةراشإلا ىتأث ىتلا ‹ ةيرحلاو ةدارإلاو ىعولا اهنأب ةيوغللا انتاحلطصم اهمج رتن « لبق

 .ًاهتافدأرمو ٠ ةدثفألا ١ ةظفل ىف يركلا نآرقلا ىف اهيلإ

 : ( نيدلا ىآ ) ةدابعلاب هيلإ هجوتيو هقلاخ فرعي نأ ناسنإلا ةرطف ىف عدوأ هللا نأو

 مكبرب تسلا مهسفنآ ىلع مهدهشآو مهتيرذ مهروهظ نم مدآ ینہ نم كبر ذخآ ذو

 . 4 اندهش یلب اولاق
 رشكأ نكلو ميقلا نيدلا كلذ هللا قل ليدبت ال اهيلع ساننلا رطف ىتلا هللا ةرطف .. #

 , 7 4 نوملعي ال ساتلا

 . هاوس دبعتف اهقلاخ نع لضتف « اهبولق ىلع هللا « عبطيف » لتعت رطفلا ضحب نأو

 , ۷١-1۷۲ ]نه ةروس ( ) ١

 1]۲۷١۲[. فارعألا ةروس (

 ءا( مورلا ةروس
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 طاشنلاو لامعلل هعفدت ىتلا عفاودلا ةباثمب ىه ‹ ىتش عزاون ةرطغلا ىف قلح هللا نآو

 : ضرألا ةرامع اهماهم نم ىتلاو « اهل قلخ ىتلا ةفالخلا ةمهم ققحيل

 , 4 ةفيلخ ضرألا ىف لماج ىنإ ةكئالملل كبر لاق ذإو #

 . " # اهيف مك رمعتساو ضرآلا نم مكأشنأ وه

 ةضغفلاو بعذلا نم ةرطصقللا ريطانشلاو نيتبلاو ءاسلا نم تاوهسللا بح سانلل نيز #

 ." 4 ایندلا ةايخا خاتم كلذ ثرحلاو ماعنألاو ةموسملا ليخلاو

 ١ ةدثفألا ١ نإف ‹ طبضلا ىلع ةردق الو طباض الب تاوهشلا هذه عم هكرتي مل هنكلو

 ةيرطف ىهو . هتاوهش ناسنإلا اهب طيضي ىتلا طبضلا ةادأ ىه سانلل هللا اهلعج ىلا
 : ءاوسب ءارس عفاودلاک

 راسصبألاو عمسلا مكل لعجو اشيش نوسملعت ال مكتاهسا نوطب نم مکجرخ ا هللاو $
 . 4 نوركشت مكلعل ةدئئألاو

 اذإ امآ . هتايح ميقتستو نزأوتيف اعم طباوضلاو عفأودلا مدخشسي ىوسلا ناسناإلاو

 راثلا هدروتو ايندلا ىف هيقشت « هتارهشب كلهي هنإف ةيرطفلا طبارضلا مادختسا نع مجح-أ

 .ةرحالا ىف

 : هتدابعل ناسنأإلأ هللا قلعا دقو

 . 4 نودبعيل الإ سنإلاو نحإلا تقلخ امو >

 ىف هکولسو هرعاشمو هرکف : هلک ةنايك نوکی نأ یه هل ةبسنلاب ٩ ةيسفللا ةحصلا ۶ و
 قيقحت نع هکولسو هرعاشمو هرکفب فرحنا اذإ امأ ‹ هدوجو ةياغ ققحي ىذلا هاجنالا

 : نانئمطا الو هتأیح یف هل ةکربالو ۰ ناويحلسا عاتم هنکلو عتمتسي دقف 4 هدوج و ياغ

 . ١ 4 مهل ىوثم رانلاو ماعثألا لكأت امك نولكأيو نوعتمتي اورفك نبذلاو

 . ١ & ىمعأ ةمابقلا موي هرشحنو اكنض ةشيعم هل نإف ىركذ نع ضرعأ نمو #
 جردزم هنأ امك) ءاجتالا جودزم وه امن ‹ ناويخلاك هاجتالا یداحآ سیل ناسنإلا نإ مث

 )١( ]دوه ةروس () . ۳ ]ةرقبلأ ةروس ٩١[,

 . [ ۷۸ 1 لحسلا ةروس () . [ ۱٤ ]نآرمع لآ ةروس (

 , ا٣ 1دم ةروس (1) , ( ۵٦ | تایرأ دلا ةروس ( 9

 .[1۲ ]٤ هل ةر وس (۷)
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 راتخي نيئثا نيقيرط ةلاح لك ىفو ةظحل لك ىف هل ناف كلذ لجأ نمو ( بيكرشلا
 ةردقلا هللا هيهو دقو < رش هنأب فصوي رخّآلاو ريح هنأ فص وي امهدحأ « امهدحأ

 : امهدحأ رابتخا ىلع ةردقلاو « نيقيرطلا نيب زييمتلا ىلع

 نم باخ دقو # اهاکز نم حلف دق ٭ اهاوقتو اهروجف اهمهلاف # اهاوس امو سشلو ٭

 ۰ , 1 هک اهاسد

 « هيهاونو هللا رماوأب امزتلم هيف نوكي ىذلا وه ريح هنأب فصوي ىذلأ قيرطلاو
 ىذلا رهف رش هنآأب فصوي ىذلا قپرطلا امأ . هلل ركشلا بجاوب امئاق لوکی ذثدنعو

  هثمعتب ارفاک « هلل ایصاع هیف توکی

 . )4 !روفك امو !ركاش ًامإ لليبسلا هانيده اإ

 ٩١ 4 نيدجنلا ءانيدهو
 نيب زييمسلا ىلع ةردقلا هلو « نيقيرط هل نأ ىهو « هيف ةيصاخلا هذه دوج و بيسيو

 ةيقالخأ ةميق تاذ .ناويخلا لامعأل افالخ هلامعأ نإف امهدحأ رايححخأو نيقيرطلا

 نئاك هنآ ىآ « ناسنإللا ةرطف نم ءزج ةيقالحألا ةيصاخاف « اهنع فكافنت ال ء اهل ةبحاصم

 جراخ نم هيلع ةضورفم - ىه ثيح نم -قالحألا تسيلو « هنيوكت ةعيبطب ىقالحخأ
 نم هيلعاضورفم نوكي نأ نكي ىذلا اغإ . ةيبرغلا سرادلا ضعب معرت امك هتايك
 ةيقالحألا ةفصلا ءاطعإ ال « رش وهأمو ريح وهام ددحت ىتلا ريياعملا وه هئايك جراح

 هللا اهعضي يتلا ربياعملا ىتحو . نويكولسلاو مياكرودو ديورف معزي امك « لمعلل
 اهلك سيلف « ميكحلا ميلعلا وه هنأو « قلاش وه هئاحيبس هلآ ةفصب ىلاعتو هناحبس

 اهنأ دجتو ءاهعم بواجتت ةميلسلا ةرطفلا نإف « هنايك جراح نم ناسنإلا ىلع ضرفي
 ء ةماع ةفصب حيبقلا حابقتساو نسحلا ناسحتسا ةرطفلا عدوأ هللا نأل ‹ اهيذل ةلوبقم

 ىلع ةميلسلا رطقلا ىوذل ابيحم ارسيم الهس ةرطفلا نيدو ةرطفلا نيب ءاقللا حبصأف
 ريخلل اهريدقت لتخيف انايحآ سفنلا بلغي ىوهلا ناك نإو « فيلاكتلا نم هيف ام مغرلا
 ريدقت نع ةيرشبلا ةيؤرلا روصقو ةطاحإلا مدع ببسب فالتحخالا ءىجي وأ « رشلاو
 ام عابتا وه تالاحخلا عيمج ىف ًأجلملا نوكيف . . لمعلا ىلع بتردت نأ نكي ىتلا جئاتنلا
 . هللا لرنأ

 .(اد ۷ ]سمشلا ةروس )١(

 . [ *١ ]دلا ةروس (۳) . ۳ ]ناسنإلا ةروس ()
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 . نوملعت ال منو ملعی هللاو >

 ناسنإلا نارتا ظفحت نزارعلل تاودأ ةيناسنإلا سفنلا نيوكت ىف نأ ظحالي كلدذك

 سفنلا ىف ةلباقتلا طوطخلا ١ هيمسن نأ نكي ام « هللا اهلزنأ ىتلا اهريياعمب نوكت نيح
 ال اج ناهإلاو سوسحلاب نايإللاو « ءاجرلاو فوخلاو « هركلاإو بحلا لثم « ةيناسنإلا

 لكو . . ةيباجيإلاو ةيبلسلاو ؛ لايللاأو عفاولاو ‹ ةيعامجلاو ةيدرفلاو « ساومل-ا هكردت
 ناسلإلا لدتعا حيحصلا هناكم ىف اهنم لك ناك اذإف « ةبذاج وأ ةطغاض ةوق اهنم

 اذإ امأ « موقت نسحأ ىف اهيف ناسنإلا نوكي ىتلا نزاوعلا طسولا ةطقن ىف نزأوتو
 ىلإ جاشحيو «هنزأوت ناسئإلا دقفي انهف رادقملا وأ عونلا ىف اهضعب لعحلا وأ تلتخا
 , ° وقت

# %# % 

 نع فلتخبي هنأ حضاوو . ةيرشبلا سفنلل ىمالس لأ روصعحلا ةعيرس ةصاالحل كلت

 . تايئزح لا ضعب ىف هعم ىقتلا نإو « ةيساسأ روم ىف مويلإ دشاسلا ىبرغلا روصتلا

 ‹ سفنلا ملع اهلمشي ىتلا تالاجلا عيمج ىف ثحبيل هنم قلطني مث ٠ ىمالسإلا

 ملسملا ثحابلا مهت ىتلأ ىهو « ةوعدلا لاجم ىفو « ميلعتلاو ةيبرتلا لاجم ىف ةصأخو

 . ةيسيئر ةفصب

 ‹ اهريسفتو + اهيلع براجتلا ءارجإو « اهتساردل عساو لاجملاف تاليصفتلا امأ

 مالسإلا ءاملع نم ريثكف ‹ عارف نم رمألا اذه ىف أدبي ال وهو . اهنينقت ةلواحسمو

 ام فاشتكا ديعن نآ اديلعو « اهيف مهولدب اولدأو تالاجملا هذه ىف اوضاحخ دق نيقباسلا

 . رينتسملا ثحبلا هيلإ انيدهي ام هيلإ فيضن مث « هوبتك

 ء همأمتهإ اهيلويو اهيلع فكعي نأ ملسملا ثحابلاب ردجي ىتلإ تاعوضوملا نم نإو
 :رصا ليس ىلع اال ليثمتلا ليبس ىلع تأاعوضوملا هذه

 . ةيناسنإلأ سفنلا ليكشت ىف ةديقعلا ربثأت

 .ناسنإلا دنع ىكولسلاو ىفطأعلا نإزتالا ةلاح ءاشنإ ىف ةديقعلا ريثأت

 , [ ۴١١ !ةرقبلا ةروس (

 . ةيئاسنإللا سفنلا ىش تاسارد 3 باتك نم « ةيرشبلا سفنلا ىف ةلباقتم طوطح ١ لضخ تشش نإ ارقا ()
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 .هيلع ةرباخملاو دهجلإ لذب ىلإ ناسنإلا عفد ىف ةديقعلا ريثأت -

 . ( ةقداصلا ايؤرلا . فافشعسال!  ىئابيلعلا ) ناسنإللا دنع ةيح-ورلا ةرهاظلا

 .ناريلأ نع هب هدرفتو تاسنإلا دنع بیغلاب نایإلا-

 . ةرطقلا نم نيدلا ناكم

 . لفطلا دنع ريمضلا ةأشل -

 . عمتجملاو درفلا ىف ايلعلا ميقلأ ةأشن

 . ةيبصعلاو ةيسفنلا تابارطضالا جالع ىق ةديقعلا رود -

 لكب طولا رودلاب ىرطفلا نيوكتلا اذه ةقالعو « ةأرملاو لجرلل ىسفنلا نيوكتلا

 . فالتخالا عم نالماكتم مأ نالثامتم امه لهو « امهنم

 هست دخجسساا . ادئار هسقن ملسملا ثحابلا دجميس تاعوضوملا هله نم ريشك ىفو

 !قيرطلا ىف ضميلو ةقداصلا ةمزعلا مزعيلف . رايتلا دض حبسي ةريثك نايحأ ىف
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 لاسنملاوعسقاولانيب

 ىدم ةقباسلا لوصفلا ىف اهب انمق ىتلإ ةعيرسلا ةلوحجلا نم انل حضتا دق نوكي اهر

 ىف انئانبأل اهسردنو ةيعامشجالا مولعلا ىف برغلا نع اهلقنن ىتلا ةروصلا نيب دحبلا
 دمتسي ىذلا ملسلا ىدل نوكت نأ ضرتفب ىتلا ةروصلا نيبو «تاعماخأو سرادلا

 ليصأشلا ىلز انتجاح ىدم هتاذ تقولا ىف انل نييت دق نوكیو «مالسإلا نم هميهافم

 نيذلا سانلا نس ريشك ىلع ةبيرغ ةيمالسأإلا ميهافملا تدب نإو « مولعلا ذهل ىمالسإلا
 جاتحت اهنأ نوري الو « افارحنا اهيف نوري الو «برغلا نيعب رومألا ىلإ اورظني نأ اودوعت

 قداصلا اهنع ربح ىتلاو « موبلا مالسإلاب طيحت ىتلا ةيثاشلا ةبرخلا ىفف . ليدعت ىلإ
 امك ابيرغ دوعيسو ء ابيرغ مالسإلا أدب 2 : لاق نيح انرق رشع ةعبرأ لبق ب قودصملا

 ودبيو « عقاولا ملاع ىف قيبطتلل ةلباق ريغ لثم اهنأك ةيمالسإلا ميهافملا ودبت « ٠ «ادب
 ىلإ ىعسي ام لوآ ىه تاذلاب ةرظنلا هذهو ! ءايشألا ىف لصألا وه هناك فرحنملا عقاولا

 !مولعلا هذه ىف یمالسإللا ليصأتلا هحيحصت

 ملو « طق ةلزعلا ىلإ ذأ مل انأف ! ملاعلا نع ةلزعلا ىلإ وعدن اننأ كلذ ىنعم سيلو
 ‹ مهتاسراغو موقلا راكفأ ىلع علطأ نأ ىعسو ردقب دهتجأ ىنإ لب « ةلزعلا سرامآ

 موقلا راكفأ ىلع ىعالطا نإ كلذ نم رثكأ-لوقأ لب « ىل ايرورض ارمأ كلذ دجأو

 ةنراقملا دقعأ نيح « هللا نيد ىف ةمظعلا ىلاجم نم ريثك ىلإ ىنهبن ىذلا وه مهتاسرامو

 ال3 : هنع هللا ىضر قورأغفلا لوقل اقيدصت « ةرصاعملا ةيلهاخلا ىف ىرجي ام نيبو اهنيب

 ىلإ وعدأ انأف « ! ةيلهاجلا فرعي مل نم ( هتقيقح ىلع هفرعي ال ىأ ) مالسإلا فرعي
 لك فقلتي ىذلا « ذوخألا عالطا نيب اقرف كانه نكلو « برغلا دنعام ىلع عالطالا
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 ىذلا « مالسإلا رونب رصبشسملا عالطإ نيبو « اهيلع رثع ةميئغ هنأك كانه هدجي مىش
 . نیما ىقتنيو « ثغلا نع ضرعي

 ‹ ركذلا فقنآلا ثيدخا ىف لاقف « اهتلازإ ىلإ ب هللا لوسر انهجو دقف ةبرغلا امأ

 نم سانلا دسفأ ام نوحلصي « ءابرخلل ىبوطف ١ ةيناثلا مالسإلا ةبرغ نع ربحأ نأ دعب
 .() ۲ یتنس

 . .ةوعدلاب الإ ةبرغلا ةلازإ ىتأتت نلو
 ىلع ةيبرتلا مث « مالسإلا ةقيقح نايب ىه باتك نم رشكأ ىف ترشآ امك ةوعدلإو

 اب كولسلا يوقتو « ةحيحصلا ةديقعلا تيبثت لمشت ةيبرتلاو .  مالسإلا تايضتقم

 . ةديقعلا هله تايضتقم عم بسانتپ

 ةديقعلا حيحصت ىلإ وعدن امكف . ةبرلطلا ةيبرتلا نم ءزج ىه ةحيحصلا ةفاقلاو
 كولسلاو ةحيحصلا ةديقعلا مم ىشمتتل ةفاقللا وفت ىلإ كلذك وعدن « كولسلا ميوقتو

 . حح صلا

 ليوط داهسج نم دب الف ! ةليلو موي نيب متي ال رمألا اذه نأ لاحلا ةحيبطب ملعنو
 اهرذنأ ام اهباصأف « نمزلا نم احدر اهنع تلفغ ىتلا مالسإلا ةقيقح- ىلإ ةمألا عاجرإل

 . اهتعصق ىلع ةلكألا يعاد امك مألا مكيلع ىعادت نأ كشو 3 : ة4 اهلوسر هب
 ءاشغ مکنکلو ‹ رشک ذشموب مدنأ لب : لاق ؟ هللا لوسر ای ذشموي نحن ةلق نمآ :اولاق
 . « لیسلا ءاٹغک

 ليحدلا ركفلا ةباغ ىلإ عجار « مويلا ةمألا اهشيعت ىلا ءاثغلا ةلاح نم ءزجو

 اع نوسحپ اوءدب دق مهسفئآ هباحصآ امدیب « صالحا قیرط هنآ یلع هل اهفقلتو ؛ءاپیلع

 أ لپدبلا نع نوٹحېپو ‹ جوع نم هيف

 نيح « باتكلا ةمدقم ىف رييغتلا ةرورضب ساسحإلا كلذ نم اجذوف اثبثأ دقو
 نإ اهيف لاق ىتلا « ايناطيرب دهع ىلو سلراشت ريمألا ةرضاحسم نم تافطتقم انركذ

 نوملعتي امك مهبولقب ساللا ملعتي فيك هنوملعي نيملسم نيملعم ىلإ ةجاح ىف برغلا
 !مهلوقعب

 4 ٤ رصاسلا انعقاو ا لاخلا ليس ىلع رظثآ (۲) . يدمرتلآ اور 1

 .هرگذ قبس ۳
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 وعدي « موي لك هراصنأ ديارتي ‹ اکیرمأو ابروآ برغ یف اهاجتا كانه نأ انه فيضأو
 اهابتاو ! ةعماجل ا ىلإ ىئادتبالا نم ميلعتلا لحارم عيمج ىف نينبلا نع تانہلا لصف ىلإ

 دال وألل ةياقو ءم ؟ءطممانصمع : ىلزثملا ميلعتلا ١ هيلع نوقلطي ام ىلإ !ديارتم

 1 طالعخالا نم ديرم ىلإ وعدن الزام ًاندالب ىف نحئو  طالثخالا رطاخم نم تانہلأو

 سش ٹصسستو ۽ جوعلاب ست تأدب ٤ ضرألا ىوتسم ىلع ةظقي ءدب كلانه ! معن

 ثإو 4 هيلإ جاتحت ىذلا یدملاو 4 ةظقيلا هذه ريصم هدحو هللا الإ ملعي الو + لیدبلآ

 ةيرشمبلا هيف ضفنت « نامزلا نم نرق لبق ةحضاو ارامث ىتؤت ال دق اهنأ انريدقت یف ناک
 . . ليديلا لبقتو « ىكولسلاإو ىركفلا سئدلا نم هيف تقرغ ام اهسفن نع

 ! مالسإلا وه ليدبلاو

 ىلإ تاملظلأ نم مهجرخیو < ضرألا ىلع رشبلإ ىطخ ححصيل هللا هلزنأ ىذلإ وه

 :روللا

 نع وفعيو باتكلا نم نوفخت متنك ام اریثک مکل نیب انلوسر مک ءاج دف باتکلا لهآ ای م

 مالسسلا لبس هناوصضر عيتا نم هللا هب ىدهي # نربم باتكو روث هللا نم مك ءاج دق ریشک

 . 04 میقتسم طارص ىلإ مهیدهیو هثذإب روثلأ ىلإ تاماظلا نم مهجرخيو

 . هيلإاوعجريو « مهمالسإ اوعي نأ سانلا ىلوأ نوملسملاو

 لذ نآ جاتحي ٤ بولطلإ ىعولا نم ءزج ةيعامتج الأ مولعلل ىمالسإلا ليصأتلاو

 ةوعدلا قيرطف . . ليرطلا ىدملا ىلع ولو هللا ىلإ ةوعدلا عم هرأمث ىتژيل < دهسا هيڅ

 : هللا نذإب لصاولا قيرطلا وه هئكلو « ليوط هلك

 هرسك ولو هلك نيدلا ىلع هرسهظيل قحا سيدو یدسهلاب هلوسسر لسرآ یللا وه #

 .4نوكرشملا

 . (هلببس نع مكب قرفتف لبسلا اوعبتت الو هوعبتاف اميقتسم یطارص اذه نآو

 .[ ١۵_١١ ]ةدتالأ ةروس ( 2

 .[ ٠۶۳ ]ماعنآلا ةروس (۳) . [۹1 فصلا ةروس (۴)
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 @ essere ةسمدقم

 OY eseren ابروآ فورس

 WY eee ةيمالسإلا ةمألا لاوحأ

 EQ errs ةيعامتجالا مولعلل ىمالسإلا ليصأتلا نوكي فيك

 r یالسإلا لیصادلا ىف ةضيرع طوطخ

 QF oer عامتجالا ملع ىف ١

 YT eens} ةينابرلا نسلا : الوآ

 ey eseran ةيرشبلا ةايح ىف ريغتلاو تباثلا : اًيناث

 fe essere ةرطفلاو نيدلا : اّتلاث

 VY eee عمتجملاو ةرسألا : اًعبار

 EY cesses عمتجملاو درفلا تاقالع : اسماخ

EQ cereus خيراشتلا ىف ۲ 

VEY reser داصتقالا یف ۳ 

EQ eseren erasers ةيبرتلا ىف ٤ 

OA eee esses ةيسفنلا تاساردلا ىف  # 

 I erreurs لاشلاو عقاولا نيب
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 ۹۸۱۸۹ :مادیإلا مقر
 18.8. 977 - 09 - 0423 - 6 : ىو دلا ميقرتلا



 ق ورشلأ خیاط
 ۲٢:( ۴۷۵۹۷: سکاف ۔ 11۴۳۳۴۹۹: ۔ یرسلا هيوم عراش ۸: ةرهاقلا
 1ل ھ٥٦۷ : سکا ے۸۷ ۳ ۴١۵۵2۸ ۲ تاه ۸۹٦18 اب, س 1 ثوری


